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У методичному посібнику розкриваються особливості роботи з документами
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Рекомендовано для роботи з документами особового походження в архівних
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архівів.
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Вступ
Інтерес до соціальної ролі та долі окремих осіб – творців історичного
процесу простежується з давніх часів. Нині, після тривалої доби знеособлення
історії, в умовах формування розвинутих інституцій громадянського суспільства та
правової держави є цілком зрозумілою загальна тенденція до персоналізації
історичного процесу. Здатність особи як сучасника епохи та активного суб’єкта
історії репрезентувати свою добу, зумовлює величезний інтерес до таких джерел
НАФ як документи особового походження. Важко переоцінити їх значення у
відображенні будь-яких подій і процесів історичної дійсності, навіть у разі, якщо
вони достатньо представлені документами установ і організацій. Інформація, що
міститься в документах особового походження, з одного боку, дає уявлення про
стан суспільства і місце особи в соціумі, а з другого – дозволяє відобразити
історичний процес через суб’єктивне сприйняття особистістю. Індивідуальна
стратегія життєвого шляху особи – історія її розвитку, виражена у подіях, вчинках,
намірах, поглядах та отриманих результатах, дає змогу побачити її як учасника
певного відрізку суспільного життя, виявити ті особливості, які несуть у собі “дух
часу”.
Традиційно, що саме документи особового походження є невичерпним
джерелом з історії всіх проявів інтелектуальної і громадської думки, а відтак, їх
особливе значення спонукає до вивчення тих напрямів людської діяльності, де на
перший план виступає індивідуальна творчість. Архівні фонди особового
походження, що переважно репрезентовані відомими речниками інтелектуальної
еліти народів України, відкривають дослідникам сотні маловідомих, забутих,
безпідставно викреслених з історичного процесу імен. У кожному
нерегламентованому та індивідуально неповторному документі міститься по
своєму унікальна інформація з історії всіх проявів життя держави та суспільства.
Нині, у складі Національного архівного фонду України нараховується
близько 3 млн. од. зб., сформованих з документів особового походження, левова
частка з яких (понад 2,5 млн. од. зб. ) зберігається поза системою Держкомархіву.
Документи, утворені в процесі життя та діяльності фізичних осіб – державних і
громадських діячів, представників творчих і робітничих спеціальностей,
пасіонаріїв і типових представників свого часу завжди були і будуть у центрі уваги
дослідників, проте, доступними широкому загалу вони стають лише у результаті
повсякденної та копіткої праці архівістів. Актуалізація інформаційного ресурсу
особових архівних фондів пов’язана з оптимізацією всього процесу роботи з
документами
особового
походження
(від
виявлення
джерел
(осібфондоутворювачів, власників документів) поповнення НАФ, організації приймання
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на постійне зберігання до забезпечення ефективного користування та використання
відомостей, що містяться в них).
Документи особового походження – це документи, що утворилися впродовж
життя, наукової, творчої, службової, громадської та іншої діяльності фізичної
особи (сім’ї, роду), а також ті, що відклались у їхніх особистих архівах.
Особливості роботи з такими документами пов’язані з їх специфікою. Так, первісні
комплекси особових архівних фондів формуються стихійно (за виключенням
колекціонерів) за ініціативи приватних осіб та є їх власністю. Процес утворення
документів особового походження не регламентований у часі і ненормований щодо
форм і змісту. На окрему увагу заслуговує і специфіка інформативної насиченості
документів особового походження, яка, насамперед, полягає у фіксації творчого
процесу та фактів з усіх сфер життєдіяльності конкретної особи. Документи
особового походження не завжди піддаються повноцінній науковій атрибуції, а
подекуди їх зміст не завжди носить завершений характер. Нерідко у межах одного
архівного фонду зосереджуються документи з різними носіями інформації, видами
та способами фіксації, утворених кількома авторами за розбіжні хронологічні
проміжки часу. Інколи у складі первісних документальних комплексів, що
надходять до держархівів, знаходяться музейні предмети та друковані видання, для
приймання та подальшого зберігання яких не всі архівні установи мають відповідні
умови.
Зрозуміло, що документи особового походження потребують спеціальних
підходів на всіх етапах роботи з ними. Надходження до архіву з різних джерел у
неописаному вигляді та видове розмаїття творчих документів особового
походження потребує особливих підходів. З кінця 1980-х рр. державними
архівними установами України розроблено понад 100 локальних методик.
Практичні здобутки українських архівістів посіли вагоме місце у
“загальносоюзних” методичних рекомендаціях по роботі з документами особового
походження1, які донині залишаються базовими.
Водночас, з плином часу, в умовах реформування архівної справи в Україні,
зазнали кардинальних змін національна та галузева нормативно-правова база.
Процес поповнення НАФ документами фізичних осіб динамічно розвивається,
держархіви постійно поповнюються новими находженнями, вступають у
різноманітні відносини з власниками документів особового походження,
репрезентантами всіх сфер інтелектуального і громадського життя народів
України, а відтак вимагають нової теоретично обґрунтованої методичної розробки,
Методических рекомендаций по работе с фондами личного происхождения (литература и искусство). – М.,
1990. –256 с.
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яка б розкривала послідовний процес організації роботи з документами особового
походження.
Метою та основним завданням цього посібника є послідовне роз’яснення
основних принципів та методів роботи з документами особового походження на
всіх етапах роботи з ними (особливості віднесення та внесення до НАФ, умови
приймання на постійне зберігання, особливості архівного описування,
користування та використання архівної інформації).
Методологічною основою роботи є “Основні правила роботи державних
архівів України” (К., 2004), Національний стандарт ДСТУ 4331:2004 “Правила
описування архівних документів” (К., 2005) та інші галузеві методичні розробки,
порядки, переліки тощо у яких закладені основні вимоги, що виникають під час
роботи з документами особового походження. Водночас, специфіка виникнення та
різноманітність видів, неорганізований характер надходження документів до архіву
з відмінними нормативно-правовими та морально-етичними приписами, суттєво
впливають на організацію та методику роботи з ними.
Окремі види робіт, пов’язані з документами особового походження знайшли
своє відображення у цьому посібнику з різним ступенем деталізації. Загальні
вимоги до документів особового походження, які регламентовані “Основними
правилами роботи державних архівів”2 у посібнику не висвітлюються. Найбільш
унормовані процеси: ведення основних облікових документів, забезпечення
збереженості та форми користування документами акцентуються менше у
порівнянні з іншими архівними технологіями. Також, у загальних рисах прописана
організація діяльності музейних підрозділів у складі архіву.
Структура посібника підпорядкована логіці усього процесу роботи з
документами особового походження від їх ініціативного пошуку до використання
архівної інформації. Методичний посібник складається зі вступу, 5 розділів
додатків, списку джерел та літератури. У межах параграфів кожного з п’яти
розділів надаються конкретні рекомендації щодо виконання як окремих видів
архівних технічних процедур так і інтелектуальних операцій.
Методичний посібник відкривається розділом “Поповнення Національного
архівного фонду документами особового походження”, у якому послідовно
розкриваються особливості формування НАФ та специфіка комплектування архівів
документами особового походження. Особливості фондування (визначення
фондової належності, назв та хронологічних меж фонду), структуризація
документів особового походження на внутрішньо архівних рівнях (фонду, розділу,
підрозділу, справи), розроблення схем систематизації документів та вимоги до
2

Основні правила роботи державних архівів України. – К.,2004. – 278 с.+107 с.(додатки)
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укладання заголовків одиниць зберігання (справ) висвітлюються у другому розділі
посібника “Організація документів в архівних фондах особового походження”.
Методику архівного описування та укладання довідкового апарату до фондів
особового походження (архівний опис, путівник, опис, покажчик, каталог)
репрезентовано у третьому розділі “Архівне описування документів особового
походження та довідковий апарат до них”. Особливості обліку документів фондів
особового походження та забезпечення їх збереженості розкриваються у
четвертому блоці посібника. У заключному розділі посібника увагу зосереджено на
принципах користування та формах використання відомостей, що містяться у
документах особового походження.
За практичну допомогу у підготовці методичного посібника “Робота з
документами особового походження” автори-укладачі висловлюють глибоку
подяку співробітникам ІР НАН України, ЦДАМЛМ України та інших центральних
і обласних архівів, насамперед ЦДАВО України, ЦДКФФА України
ім. Г.С.Пшеничного, Держархіву Київської області, а також усім учасникам
перших двох етапів розроблення теми – співробітникам держархівів Вінницької,
Львівської, Тернопільської, Черкаської і Чернігівської областей та держархіву в АР
Крим та ін.
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РОЗДІЛ 1
ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ
ДОКУМЕНТАМИ ОСОБОВОГО ПОХОДЖЕННЯ
§ 1 Експертиза цінності документів особового походження
До ключових завдань державних архівів щодо формування НАФ
документами особового походження відносять виявлення фізичних осіб, документи
яких підлягають внесенню до НАФ, визначення оптимального складу таких
документів та забезпечення їх подальшого приймання на постійне зберігання.
Формування НАФ документами особового походження обумовлюється
особливостями виникнення як самих документів, так і їх первинних
документальних комплексів.
Документи особового походження виникають за ініціативи та задумом
фізичної особи, є її власністю і підлягають охороні згідно з нормами авторського та
суміжних прав (у разі, якщо є об’єктом поширення авторського права), Закону
України про інформацію. Процес утворення, руху та направленого обігу для
документів особового походження нормативно не прописаний. Види і форми
документів особового походження, а також носій та спосіб фіксації інформації для
цих документів не регламентується сталими та обов’язковими нормами. Відтак,
документи
особового
походження
характеризуються
різноманітністю,
непослідовністю та довільністю викладу інформації; динамічністю і рухливістю,
взаємопроникненням, а також частковою атрибуцією або її відсутністю.
Певні особливості мають і первісні комплекси документів особового
походження – т. зв. “особисті архіви”, на базі яких утворюються фонди особового
походження у державних архівах. Процес формування первинних документальних
комплексів некерований, оскільки вони створюються у результаті творчої, наукової
суспільної та інших видів діяльності конкретної фізичної особи. Як правило, лише
колекції формуються у результаті цілеспрямованих дій. Систематизація та
організація документів у межах справ до моменту їх внесення до НАФ, як правило
не здійснюється. Склад первинних документальних комплексів можна тільки
прогнозувати на підставі відомостей про рід діяльності фізичної особи. Особові
архівні фонди складаються як з документів особового походження, так і з
офіційних документів. В цілому, документи особового походження
характеризуються різноманіттям типів (документи з паперовим та спеціальним
носієм) та видів (залежно від класифікаційних ознак).
1.1 Принципи та критерії цінності
Під експертизою цінності розуміємо оцінку і відбір документів для внесення
до НАФ або вилучення з нього на підставі принципів і критеріїв, розроблених
архівознавством.
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Методологічним підґрунтям проведення експертизи цінності документів
особового походження слугують загальні принципи: об’єктивності – коли в основу
визначення цінності документів покладається безсторонній та неупереджений
підхід до оцінки подій та явищ, ролі і значення діяльності окремих осіб у розвитку
суспільства; історизму – який передбачає вивчення відомостей про
фондоутворювачів, а також змісту їхніх документів з урахуванням умов і
особливостей того періоду, коли вони виникли; всебічності і комплексності – коли
документи вивчаються не ізольовано, а у складі певних комплексів, з урахуванням
їх місця серед документів інших авторів та оцінюються з точки зору різних
споживачів інформації.
Науково-методичною основою експертизи цінності документів особового
походження є критерії цінності документів як система науково обґрунтованих
ознак, на підставі яких практично визначається ступінь цінності документів.
Систему критеріїв оцінки документів складають їх групи: критерії походження
(значення фізичної особи-фондоутворювача в житті суспільства; час і місце
створення документа); критерії змісту (значущість інформації, що міститься в
документі; повторення інформації документа в інших документах; вид документа;
оригінальність документа); критерії зовнішніх ознак (форма фіксації та передачі
змісту, засвідчення, особливості оформлення документа; стан збереженості
документа)3.
Основні критерії походження, змісту та зовнішніх особливостей
застосовують як до окремих документів особового походження, так і до їх
комплексів. З огляду на особливості документів особового походження, під час їх
оцінювання та прийняття рішення щодо внесення документа (фонду) до НАФ
насамперед застосовують такі критерії у зазначеній послідовності:
• значення особи (фондоутворювача) в житті суспільства;
• змісту (складу і змісту фонду, міжфондових зв’язків; інформаційної
значущості
змісту
документів;
оригінальності,
повторюваності
і
взаємодоповнюваності інформації документів).
• часу і місця утворення документів;
• зовнішніх ознак документів.
Науково-методичне та організаційне керівництво експертизою цінності
документів належить до компетенції експертно-перевірних та експертних комісій.

Порядок утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів.
Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. № 1004
3
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Критерій значення особи (фондоутворювача) в житті суспільства відіграє
вирішальну роль на етапі визначення доцільності внесення до НАФ документів та
фондів особового походження. За цією характеристикою цінність документів
(фонду), утворених фізичною особою, визначається ступенем її впливу на розвиток
суспільства чи його окремих галузей і сфер життєдіяльності або значенням особи
як типового представника окремої соціальної групи чи як свідка, учасника певних
соціальних процесів, подій – в світовому масштабі, у межах країни, регіону,
місцевості.
Зважаючи на місце особи в історії, її роль в суспільному, економічному,
науковому або культурному житті країни, масштаби і значення діяльності цієї
особи в системі державного управління, місцевого самоврядування, виділяють
категорії видатних, визначних та відомих осіб.
Видатними вважають осіб, які вплинули на розвиток окремих галузей науки,
культури, економіки, і заслуги яких визнані світовою цивілізацією, суспільством,
державою. Визначними та відомими особами називають їхніх найвизначніших
послідовників, які зробили свій вагомий внесок у спільну сферу діяльності,
залишили помітний слід у державній, науковій, літературній, мистецькій чи іншій
сфері суспільно-корисної діяльності.
Роль і місце особи фондоутворювача в науковій, культурно-мистецькій,
літературній сферах, суспільно-політичному житті держави або її окремого регіону
та в організації, проведенні, спостереженні соціально значущих подій та явищ
(революцій, війн, репресій, голодомору, ліквідації наслідків катастроф, здобуття
незалежності України тощо) визначають такі фактори:
• оцінка творчості фондоутворювача науковою спільнотою (індекс
цитування, наявність його прізвища в енциклопедичних виданнях та інших
друкованих джерелах);
• державне визнання діяльності фондоутворювача (присудження
державних премій; присвоєння професійних, наукових, почесних та інших звань,
нагородження орденами та медалями, пам’ятними знаками, робота у виборних
колегіальних органах тощо);
• громадська думка про діяльність фондоутворювача (відзиви у засобах
масової інформації, листи громадян, читачів, глядачів, номінування у рейтингах
популярності тощо);
• думка колег-фахівців (листи, виступи, відгуки письменників, науковців,
акторів, художників, згадування у мемуарах та ін.);
• оцінка експертів у певній галузі (спеціальне дослідження, обґрунтований
висновок);
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• думка профільного наукового, культурного, військового, спортивного,
фінансово-економічного закладу, відповідної галузевої установи (інституції),
творчої спілки, громадського об’єднання або політичної партії тощо;
• висновок експерта та рішення ЕПК державного архіву.
Утім, не заперечуючи важливості наявності у особи нагород, звань,
громадського визнання, до застосування цього критерію слід підходити з більш
широких позицій, пам’ятаючи, що особа, документи якої можуть бути віднесені до
НАФ, не завжди за життя отримувала суспільне визнання.
Критерій значення особи поширюється не лише на документи самого
фондоутворювача, але й на документи його кореспондентів, а також на зібрані ним
документальні колекції.
У фондах осіб, які не відіграли помітної ролі в житті суспільства, але були
пов’язані тісними дружніми, родинними чи іншими стосунками з життям осіб, які
істотно вплинули на розвиток суспільства (в масштабах держави чи окремого
регіону), аналогічним чином визначається роль і значення діяльності цих осіб і
оточення фондоутворювача та характер їх взаємозв’язку з життям та інтересами
фондоутворювача, – визначена таким чином оцінка істотно впливає на критерій
цінності всього фонду і поширюється на особу фондоутворювача.
Застосовується цей критерій (в поєднанні з критеріями змісту документа) і
для виявлення цінних документів у фондах організацій, коли в них відклалися
матеріали зазначених осіб, діяльність яких пов’язувалася з установамифондоутворювачами. І навпаки, під час визначення цінності документів осіб,
пов’язаних з діяльністю тієї або іншої установи, важливо знати, як збереглися за
цей період документи останньої.
Основними критеріями оцінки документів свідка, дослідника або учасника
подій будуть: значущість описуваної події та ступінь участі в ній автора документа,
зміст документа з точки зору повноти і достовірності описуваної події; час
написання документа (перевага надається тим з них, які виникли одночасно з
подіями або невдовзі після них) тощо.
Щодо аудіовізуальних документів критерій значущості особи може
застосовуватися до виконавців музичних і літературних творів, акторів, режисерів,
диригентів тощо. Їхні документи відбираються в залежності від рівня професійної
майстерності також фотографів, операторів та інших утворювачів цих документів.
Критерій суспільного значення особи фондоутворювача є також основним
при віднесенні особових фондів до І, ІІ або ІІІ категорій (див. Р. 2. § 1п. 3.).
Критерієм значення особи послуговуються і у процесі виявлення унікальних
документів. До цієї категорії відносять документи видатних (всесвітньо відомих)
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осіб: твори, листи та конверти; особові документи, оформлені рукописним
способом тощо, зміст яких ними власноручно зафіксовано. За відсутності або
наявності незначної кількості таких документів вищезазначених осіб у складі НАФ
цей критерій набуває чинності і щодо документів, не складених і не підписаних
цими особами, але які містять резолюції, помітки, позначки цих осіб.
Критерії змісту включають низку ознак (характеристик), які застосовуються
як до фонду особового походження в цілому, так і до кожного окремого документа.
Група критеріїв, які характеризують історію фонду особового походження
та його склад, взаємозв’язки з іншими фондами, дозволяють оцінити:
• ступінь збереженості і повноти фонду;
• наявність документів, зібраних фондоутворювачем або таких, що
відклалися в його фонді, і які відображають коло його особистих інтересів,
службові, родинні та дружні зв’язки;
• ступінь відображення у документах обставин життя та масштабу
діяльності фондоутворювача, розкриття розвитку його творчої (наукової) думки,
становлення його особистості, формування його моральних принципів і світогляду;
• особливості фіксації в документах творчого процесу або іншої діяльності
фондоутворювача;
• ступінь інформаційного висвітлення значущих для суспільства подій та
явищ, організатором, учасником або свідком яких був фондоутворювач;
• наявність інформації про життя і діяльність відомих (у тому числі в
окремому регіоні) осіб, з якими спілкувався фондоутворювач;
• наявність колекційних зібрань документів історичного або науковокультурного змісту як загальнодержавного, так і місцевого значення.
Обставини життя і творчі інтереси фондоутворювача, його збирацькі нахили,
дбайливе ставлення до свого особистого архіву можуть істотно збагатити склад
документів фонду. І навпаки – часто недбале ставлення фондоутворювача до
документів свого архіву, трагічні життєві обставини призводять до непоправних
втрат документів і збіднення складу фонду. Фрагментарність, неповнота складу,
значні пошкодження матеріальної основи документів також впливають на
визначення ступеня цінності фонду.
У процесі проведення експертизи цінності слід звертати увагу на ступінь
вивчення життя і діяльності фондоутворювача та його творчої спадщини – чим
більший вплив мав фондоутворювач і його діяльність на розвиток різних аспектів
матеріального, духовного і соціального життя суспільства і чим менше ця
діяльність вивчена, тим більшу цінність мають документи фонду.
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Склад і зміст документів фонду значною мірою залежать від характеру
фіксації фондоутворювачем свого творчого процесу. Наприклад, чорнова робота
над текстом художнього твору може здійснюватися “усно”, без будь-якого запису,
а результат його може записуватися близькими людьми під диктовку автора. У
цьому випадку, на правах першоджерела виступають рукописи інших осіб. Нерідко
автори для чорнової роботи над текстом використовують звукозаписуючі прилади,
що звужує склад письмових джерел. Характер роботи автора над рукописом, як
правило, суттєво впливає на склад документів фонду і цінність окремих видів
документів, що з найбільшою повнотою відображають розвиток творчої думки
автора.
Взаємозв’язки фонду особового походження з іншими комплексами
документів можуть бути обумовлені обсягами і активністю наукових, творчих,
службових, дружніх, родинних зв’язків фондоутворювача. Як правило, коло і
рівень таких взаємозв’язків фондів особового походження є широким і
нерегламентованим. Наскільки значною була творча (наукова), громадська або
політична діяльність фондоутворювача, настільки ширшими та інтенсивнішими
були творчі, громадські, особисті зв’язки, а відтак ширшими і значнішими є
документаційні зв’язки фонду. Доцільно спрямовувати комплектування
державного архіву фондами особового походження на зосередження в ньому
взаємодоповнюючих архівних фондів.
Критерій інформаційної значущості документа застосовується як до
творчих документів, так і тих, що не є такими.
Творчі документи оцінюють з точки зору їх наукової цінності – наукові
праці, дослідження, проекти – або художніх якостей (композиційно-сюжетної
цілісності, виразності, оригінальності) – твори літератури і мистецтва. Як правило,
до НАФ вносять документи, зміст яких є значним науковим, дослідноконструкторським, картографічним, літературно-художнім, публіцистичним,
мистецьким (музичним, кінематографічним, фотографічним) чи іншим твором,
його частиною, або відображає видатне відкриття (археологічна, етнографічна,
археографічна, геологічна документація). Зазвичай, ці документи вже отримали
певну громадську і наукову оцінку, і архівіст може нею скористатися. Найчастіше
необхідність у визначенні наукової, історико-культурної або художньої цінності
окремих рукописів, фотографій, аудіо-, кіно-, відеозаписів може виникнути під час
проведення експертизи цінності фондів ІІІ категорії, адже у фондах І та ІІ категорії
ця цінність обумовлена значенням особи автора цих документів в цілому.
Значущість змісту документів, що жанрово не належать до творчих
(біографічні, епістолярії, щоденники, мемуари тощо), слід оцінювати не лише з

14
точки зору їх інформативності, але й з позиції соціально-індивідуальної
насиченості різноманітного роду свідченнями, замітками, роздумами, гіпотезами,
припущеннями: не повідомляючи (або навмисно нехтуючи) конкретно про ті чи
інші факти, документ може яскраво й цілісно висвітлювати думки і настрої певної
соціальної групи суспільства і тим самим становити безумовну цінність як
історичне джерело. До документів НАФ можуть бути віднесені рукописи
історичних, біографічних творів, мемуарів, щоденників, якщо зміст документа є
важливим джерелом інформації з вітчизняної та світової історії, розвитку окремих
регіонів України, її народів, а також історії інших суб’єктів історичного процесу.
Це можуть бути описання чи свідчення принципово нової ситуації в
життєдіяльності відомих осіб, еволюції їхнього світогляду тощо, зафіксовані у
щоденниках, листах, мемуарах, автобіографіях, інших документах.
Варто також звернути увагу і на той факт, що документи особового
походження можуть істотно доповнювати зміст офіційних документів,
коментувати хід їх створення, редагування та поширення. Часто вони є єдиним
ключем для відтворення перебігу історичних подій та явищ. Так, до НАФ цілком
виправдано внесені нотатники, в яких зафіксовані ціни на продовольчому ринку
м. Києва за 1917–1920 рр., що є цінним джерелом для вивчення історії суспільноекономічного життя та питання ціноутворення в добу визвольних змагань в
Україні. Джерелом для вивчення історії є щоденник відомого полтавського лікаря
О. О. Несвіцького, що відображає особистісне сприйняття минулого Полтави
періоду 1917–1922 рр.
Кожен документ особового походження має свої внутрішньофондові і
міжфондові взаємозв’язки, тобто він тісно пов’язаний з документами даного фонду
та документами інших фондів. Так, група творчих документів часто органічно
пов’язана з щоденниковими записами фондоутворювача, з фотографіями місць
написання праці, із зібраними матеріалами підготовчого характеру тощо. Водночас,
документи фонду можуть мати функціональні зв’язки з документами інших фондів.
Наприклад, за наявності серед епістолярію фондоутворювача листів-відповідей
певного кореспондента, у фонді останнього належить шукати і оригінали листів
фондоутворювача до нього, у фонді рецензента – примірники рецензованих праць
фондоутворювача, у фонді художника чи режисера театру – фотографії акторафондоутворювача в ролях тощо.
Цей критерій застосовується для виявлення повторюваності та
взаємодоповнюваності інформації.
Повторюваність інформації стосовно творчих документів може мати
характер дублетності, варіантності, актуалізації.
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Важливе значення для документа є факт його актуалізації (публікації).
Неопублікований документ, якщо він не є одним з варіантів має більшу цінність,
ніж опублікований.
У фондах І і ІІ категорії приймаються на постійне зберігання всі варіанти
опублікованих і неопублікованих рукописів. У фондах ІІІ категорії – перші й
останні варіанти неопублікованих рукописів; рукописні варіанти текстів
опублікованих документів у фондах ІІІ категорії на постійне зберігання, як
правило, не приймаються.
Видалення зі складу фонду рукописів опублікованих творів, дублетних
машинописних примірників, надлишкових варіантів документів здійснюється лише
з урахуванням категорії фонду особового походження і, як правило, застосовується
тільки для фонду ІІІ категорії. Цей підхід застосовується лише до тих рукописів,
які не є визначальними у творчій діяльності автора. Наприклад, як такі, що не
підлягають зберіганню, можуть бути виділені дублетні примірники рукописів без
правки у фондах І і ІІ категорій, водночас, не можна вилучати варіанти рукописів
опублікованих творів. У фондах ІІІ категорії виділяються як такі, що не підлягають
зберіганню, рукописи опублікованих творів та “чорнові” варіанти (правлені)
рукописів неопублікованих праць за наявності “білових” варіантів (чистовиків).
Дублетні машинописні примірники, фотопозитиви, вирізки з друкованих
видань у межах одного фонду на постійне зберігання не відбираються. Втім у
різних фондах дублетні документи можуть бути присутніми за умови, що є
результатом співпраці кількох осіб-фондоутворювачів і відклалися в їхніх
особистих фондах. Наприклад, спільні публікації, групові знімки тощо.
Взаємодоповнення (взаємоуточнення) змісту документів має форми:
- доповнення інформації (описання у спогадах однієї особи, доповнення
відомостями в листі іншої особи тощо);
- підтвердження інформації в інших документах;
- спростування інформації.
Лист може підтверджувати або спростовувати факти, викладені в мемуарах.
Проїзний квиток, візитна картка та інші документи можуть опосередковано
підтвердити сам факт поїздки, можливість зустрічі, знайомства, присутності;
профспілковий квиток може виявитися єдиним документом, що містить
фотографію фондоутворювача; звичайна довідка може засвідчувати варіантне
написання прізвища фондоутворювача тощо. У фондах І категорії такі документи,
якщо встановлено їхню належність до біографії фондоутворювача, залишають на
постійне зберігання. Наприклад, датована трирядкова чернетка заяви художника
О.К. Богомазова до Держвидаву про видачу авансу за ілюстрації до казок є єдиним

16
документальним підтвердженням датування самих ілюстрацій.
Критерій оригінальності документа доповнює критерій значення інформації
документа. Оригінал підлягає першочерговому прийманню порівняно з копіями. У
разі встановлення цінності творчого спадку фондоутворювача перевага надається
власноруч написаним документам і авторизованим копіям (рукописам, листам
тощо).
До цінних відносять також документи за наявності в них маргіналій,
резолюцій, підписів, зроблених рукою відомих осіб. Водночас необхідно
враховувати історико-культурну цінність документа, оскільки сам по собі автограф
відомої особи ще не може бути підставою для внесення його до НАФ. Утім, якщо
відомо, що інших документів цієї особи взагалі не збереглося в Україні або їх
кількість досить незначна, то документи, що містять резолюції, помітки та
позначки відомих осіб, можуть бути віднесені до НАФ.
Критерієм оригінальності документа слід керуватися як для оцінки
документів самого фондоутворювача, так і тих, що надійшли до нього від його
кореспондентів або зібрані ним у вигляді окремої колекції.
Під час виявлення унікальних документів насамперед виявляють оригінали, і
лише у випадках відсутності оригіналів допускається можливість внесення до
унікальних документів копій. В окремих випадках до унікальних документів
можуть бути віднесені засвідчені, ще рідше - незасвідчені копії документів, що
мають виняткову науково-інформаційну, джерелознавчу та культурологічну
цінність, якщо оригінали цих документів не збереглися.
Застосування критеріїв часу і місця створення документів є традиційним і
здійснюється з обов’язковим врахуванням фактора порівняно неоднакової наукової
та історико-культурної цінності документів, які стосуються різних періодів історії.
Особливої уваги вимагають документи, пов’язані з особами, що були ініціаторами,
учасниками або свідками перебігу етапних історичних подій: українського
національно-визвольного руху ХVІ–ХVІІІ ст., Першої і Другої світових воєн,
визвольних змагань, репресій, голодомору, природних і техногенних катаклізмів,
військових міжнаціональних конфліктів тощо.
Пильної уваги заслуговують документальні комплекси суто українського
походження, що утворилися в межах сучасної України в особливі періоди історії як
країни в цілому, так і її окремих регіонів в процесі діяльності провідних діячів, а
також органів влади і місцевого самоврядування, громадських і релігійних
організацій, установ і підприємств усіх форм власності, документи яких відклалися
у фондах особового походження.
Документи, створені до 1501 р., відповідно до критерію “давності

17
документів”, як правило, відносять до унікальних. Зважаючи на цінність цих
документів як джерел з вітчизняної та світової історії і пам’яток культури, а також
на те, що вони репрезентовані у НАФ досить нечисельною групою, у порівнянні з
масивами документів наступних історичних періодів, будь-який такий документ (у
т. ч. тогочасна копія, фальсифікат) слід відносити до унікальних.
До унікальних можуть бути віднесені документи, створені за екстремальних
обставин (записи створені в умовах природних катаклізмів; передсмертні послання
засуджених з в’язниць, записки, листи, щоденники написані в концтаборах або на
засланні; записки перед вирішальними бойовими діями, під час окупації, в
обложеному місці, у зоні ліквідації аварії на ЧАЕС тощо).
На відміну від офіційних документів, критерії зовнішніх ознак, набувають
особливої ваги під час проведення експертизи цінності документів особового
походження. На оцінку документа суттєво впливають різноманітні зовнішні
ознаки, а саме: особливість основи документа або обкладинки; наявність правки та
поміток, малюнків; зовнішній вигляд і оформлення документа, зокрема художні,
палеографічні та мовні особливості; своєрідність носія, способу запису та
відтворення інформації для аудіовізуальних документів, читабельність
електронних документів тощо. Слід враховувати, що ці особливості часто
відображають
специфіку
творчого
процесу
та
уподобання
роботи
фондоутворювача, а також можуть слугувати додатковим джерелом вивчення
життя й творчості фондоутворювача. Значно знижують цінність руйнація основи
документа, вицвітання аматорських фотографій, згасання або стирання тексту та
інші подібні дефекти, що виникають внаслідок неправильного зберігання, неякісної
основи документів та з інших причин.
Слід враховувати зовнішні ознаки, за якими документи відносять до
унікальних відповідно до Методики виявлення і віднесення документів НАФ до
унікальних4, а саме:
• зразки фотофонодокументів з рідкісним носієм, що використовувалися у
ХІХ – першій половині ХХ ст. (вощені валики, скло), а також документи, що мають
паперовий носій з філігранями, аналоги яких відсутні, окремі пергаментні
документи ХVІІІ – ХІХ ст.;
• документи, зміст яких зафіксовано рідкісним способом (чорнилом або
олівцем на тканині; вишиті, наприклад, табірні послання) чи поширеним, але
зробленим вперше (грамзапис, шоринофонний запис тощо);
• документи – історичні пам’ятки староукраїнської та інших мов, зниклих
Зміни до Методики віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних
(Затверджено наказом Державного комітету архівів України № 237 від 25.11.2008 р.)
4
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мов, мов малочисельних народів, етносів (важливим буде сам документ як носій
інформації так і спосіб його утворення (особлива графіка письмових знаків
рукописного документа тощо);
• документи, що мають художнє оформлення (малюнки ініціалів, гербів,
орнаментів, мініатюри, тиснені шкіряні обкладинки) і/або оздоби (дорогоцінні
метали, коштовне та напівкоштовне каміння, оксамит, шовк, парча тощо).
Кожен документ особового походження може бути визнаний цінним та
віднесений до НАФ як за одним із зазначених критеріїв, так і за їх сукупністю.
Практичне застосування критеріїв цінності фондів і документів особового
походження вимагає дотримання низки умов:
• комплексного застосування критеріїв цінності документів особового
походження, хоча переважний вплив на оцінку документів і фонду в цілому буде
мати критерій значення творчої і суспільної діяльності фондоутворювача (автора
документа);
• попередньої наукової атрибуції документа (встановлення авторства,
обставин, місця і часу створення документа), виявлення характеру поміток,
послідовності варіантів тощо і у зв’язку з цим – поетапної організації експертизи
цінності документів;
• диференційованої оцінки кожного окремого документа і водночас
всебічного розгляду його внутрішньофондових та міжфондових зв’язків;
• високої професійної підготовки архівіста і наявності певних знань в
галузі, до якої належать документи, що проходять експертизу цінності.
Під час експертизи дотримуються принципу: для відбору документів на
зберігання достатньо навіть однієї ознаки, яка б відповідала критеріям цінності; для
відбору документів на знищення необхідно застосувати всю сукупність критеріїв.
1.2 Методика експертизи цінності
Враховуючи особливості типологічного документального комплексу
документів особового походження, експертиза цінності здійснюється на різних
етапах архівних технологій, а саме: перший – виявлення джерел формування НАФ
документами особового походження у зоні комплектування архіву; другий –
відбору цінних документів для безпосереднього внесення їх до НАФ та виявлення
документів, що не мають культурної цінності і не підлягають постійному
зберіганню, для повернення їх власнику; третій – уточнення належності документів
до НАФ (вилучення з НАФ) з числа тих, що вже знаходяться на постійному
зберіганні державному архіві. Слід нагадати, що право остаточного вирішення
питань відбору документів на постійне зберігання та вилучення до знищення на
всіх етапах експертизи цінності надається ЕПК та ЦЕПК.
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На першому етапі експертиза цінності документальних фондів конкретних
фізичних осіб спрямована на виявлення джерел формування НАФ у зоні
комплектування архіву і здійснюється працівниками архіву у процесі вивчення
біографій утворювачів документальних фондів, ознайомлення зі складом
документів, що нагромаджуються за час життя і діяльності фізичних осіб. Внесення
до джерел формування НАФ здійснюється на підставі критеріїв значення особи та
складу і змісту документальних фондів, а саме: ступінь впливу особи на розвиток
суспільства або його окремих галузей і сфер життєдіяльності; значення особи як
типового представника своєї соціальної групи чи як свідка, учасника етапних
процесів і подій – в масштабі країни, регіону, місцевості; родинні, дружні, творчі
зв’язки особи; типовість її архівних документів для епохи (документи “рядових”
громадян); склад і зміст зібраних архівних документів.
Рішення про віднесення або не віднесення фондоутворювача до джерел
формування НАФ оформляється довідкою (експертним висновком) і подається на
розгляд ЕПК архівної установи. На підставі рішення ЕПК про віднесення
фондоутворювачів/власників до джерел формування НАФ архів укладає списки
джерел формування НАФ.
Експертиза цінності та відбір документів, що підлягають внесенню до
НАФ, а також вилучення документів, що не підлягають внесенню до НАФ,
здійснюється на другому етапі у процесі первинного розбирання невпорядкованих
документів особового походження із складанням первинного опису і акта
приймання-передавання.
Основними критеріями для здійснення експертизи цінності є критерії змісту
і зовнішніх ознак документів особового походження, що застосовуються із
врахуванням наукової цінності для наукових праць та мистецької – для творів
літератури і мистецтва, своєрідності носія або способу відтворення інформації
тощо.
На цьому етапі, як правило, реальні умови роботи не дозволяють
здійснювати ретельне вивчення документів, що вимагає великих затрат часу, і
часто, щоб уникнути можливих прорахунків, доводиться приймати всі документи,
про цінність яких відразу не можна скласти цілісне уявлення. Якість попереднього
відбору залежить від вимог власника архіву приймати на зберігання весь його
особистий архів, навіть у разі, якщо частину його складатимуть макулатурні
матеріали. Приймання документів за таких умов допускається лише у тому
випадку, якщо інакше неможливо отримати (у даний час чи в майбутньому) дійсно
цінні документи. Однак, подальше зберігання таких документів не є доцільним і
після проведення експертизи цінності вони мають бути повернуті власнику або
утилізовані.
Внесення документів фізичної особи до НАФ здійснюється на підставі
рішення ЕПК архівної установи про схвалення опису первинного розбирання, акта
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приймання-передавання та їх затвердження керівником архівної установи.
Рішенням ЕПК фіксується назва архівного фонду та визначається його категорія.
Під час первинного розбирання документів також здійснюється виявлення та
вилучення документів, що не мають культурної цінності і не підлягають
постійному зберіганню. У процесі експертизи архів керується переліком
документів, які не приймаються на постійне зберігання (див. Додаток 1).
Особливістю експертизи цінності документів особового походження є те, що
документи, які не становлять культурної цінності, як правило, не виділяються для
знищення, як прийнято у практиці роботи з управлінською документацією, а
повертаються їхньому власнику. У разі, якщо державна архівна установа не може
повернути документи їх власнику або його правонаступникам (відсутні або
померли), архіви можуть передавати документи такого роду профільним музеям,
рукописним відділам бібліотек тощо. Лише у разі відмови останніх від
пропонованих документів, розглядається питання про виділення документів для
знищення.
За результатами експертизи архів укладає разом з описом первинного
розбирання акт про повернення документів їх власнику (див. Додаток 2), який
розглядається на засіданні ЕПК. На підставі рішення ЕПК керівник архівної
установи разом із затвердженим протоколом ЕПК та описом затверджує й акт про
повернення документів. Після цього документи, включені до акту про повернення,
передаються власнику під розписку.
У разі схвалення ЕПК акта про вилучення документів для знищення
(див. Додаток 3) він затверджується директором державної архівної установи.
Експертиза цінності документів особового походження, прийнятих до
архіву і внесених до НАФ, проводиться в державному архіві з метою уточнення
належності документів до НАФ або вилучення з нього під час перероблення
недосконалих архівних описів одночасно із переформуванням, систематизацією та
описуванням справ/одиниць обліку; цільової експертизи, а також спеціальної
експертизи з визначення грошового еквівалента цінності документів НАФ або
виявлення унікальних документів.
Під час уточнення належності документів до НАФ застосовують критерії
інформаційної значущості змісту документів, взаємозв’язку з іншими
документами, часу і місця утворення документів, зовнішніх ознак. Експертиза
здійснюється шляхом всебічного вивчення документів, їхнього поаркушного
візуального перегляду, прочитання або прослуховування.
Цільова експертиза спрямована на вилучення з НАФ малоцінних, дублетних
та непоправно пошкоджених документів, що не підлягають подальшому
зберіганню. Вона здійснюється за наявності у фондах внутрішньофондової та
міжфондової дублетності або надмірної варіативності документів. Особливо це
стосується фондів осіб, пов’язаних службовими, родинними та іншими стосунками,
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фондів ІІІ категорії. Проведення цільової експертизи є також доцільним під час
утворення об’єднаного архівного фонду.
Під час експертизи приймається до уваги фізичний стан документів.
Непоправно пошкоджені документи можуть бути відібрані для знищення. У
випадках, коли можливі хоча б часткові відновлення тексту цінних пошкоджених
документів, приймається рішення про залишення їх на подальшому зберіганні та
реставрацію, фотокопіювання тощо.
Якщо в одиницях зберігання, які відбираються для знищення, поряд із
переважною кількістю документів, що не мають культурного значення,
знаходяться окремі цінні документи, то ці одиниці можна за рішенням ЕПК
розшити і залишити зазначені цінні документи на зберіганні. Доцільність та
обґрунтування таких дій базується на рекомендаціях, викладених у Переліку
документів, які не підлягають зберіганню у фондах особового походження.
Одночасно архівісти здійснюють уточнення фондової належності оригіналів і копій
документів та остаточно вивільняють фонд від документів, що не підлягають
зберіганню.
За результатами цільової експертизи укладають акти про вилучення
документів з НАФ. Акти про вилучення документів з НАФ після схвалення ЕПК
архіву подаються на погодження ЦЕПК Держкомархіву. Після схвалення ЦЕПК
актів про вилучення документів з НАФ документи знімають з обліку і передають
на утилізацію. Передання документів на утилізацію оформлюється приймальноздавальною накладною, в якій вказується дата передання, кількість справ і вага
паперової макулатури. Відвантаження і вивіз макулатури з архіву здійснюють під
контролем та наглядом його співробітників.
Спеціальна експертиза цінності документів з метою визначення еквівалента
їх цінності здійснюється за нормами, що затверджуються Кабінетом Міністрів
України та за методикою, затвердженою Держкомархівом.
Спеціальна експертиза документів НАФ з метою віднесення їх до категорії
унікальних та подальшого вибору режиму їх зберігання, порядку обліку, створення
довідкового апарату до них та застосування принципів їх описування здійснюється
в архіві найбільш кваліфікованими спеціалістами за методикою, затвердженою
Держкомархівом. Держархів також організовує роботу з виявлення унікальних
документів у зоні свого комплектування.
Під час проведення експертизи цінності на предмет віднесення документів
особового походження до категорії унікальних застосовують критерії: походження
(роль і значення авторів-фондоутворювачів у житті суспільства; час і місце
створення документів); змісту (оригінальність, юридична сила документів;
значущість подій, явищ, фактів, відображених у документах, та значення самої
інформації про згадані події, явища і факти); зовнішніх ознак (наявність
палеографічних, художніх або інших особливостей документа). В якості
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допоміжного критерію може виступати величина страхової оцінки документа (його
грошова страхова вартість). Документ НАФ може бути визнаний унікальним як за
одним критерієм (однією характеристикою), так і сукупністю критеріїв. Виявлення
унікальних документів проводиться з метою їх особливого обліку, описування і
створення доступу до їх інформації, виготовлення страхових копій цих документів.
За результатами експертизи цінності архів укладає анотовані переліки
унікальних документів, які розглядаються ЕК (ЕПК) відповідно до їх повноважень.
Остаточне рішення про визнання документа унікальним приймається ЦЕПК
Держкомархіву за поданням ЕПК держархіву.
§ 2 Комплектування державного архіву
документами особового походження
Комплектування архіву документами особового походження – це
цілеспрямоване і систематичне поповнення його складу документами НАФ
відповідно до профілю державного архіву.
Комплектування архіву полягає у визначенні кола фізичних осіб – джерел
формування НАФ, що передають документи до архіву, та прийманні документів на
постійне зберігання. До особливостей комплектування архіву документами
особового походження відносять:
• ініціативний пошук документів та джерел формування
роз’яснювальну роботу з фондоутворювачами (власниками документів);

НАФ;

• попередній відбір та облік; надходження документів до архівної установи
в неописаному вигляді;
• розгляд на ЕПК архівної установи питання щодо доцільності приймання,
фондування та визначення категорії фонду;
• нерівномірне надходження за кількістю документів;
• надходження документів до одного фонду з різних джерел;
• необмежений у часі період комплектування.
Особливості документів особового походження відслідковуються і на
подальших етапах роботи з ними.
2.1. Джерела формування НАФ
Одним з найважливіших завдань державного архіву є виявлення фізичних
осіб, у діяльності яких створюються документи особового походження, що мають
культурну цінність, та віднесення їх до джерел формування НАФ.
Фізичні або юридичні особи – утворювачі і/або власники документів НАФ
особового походження або документів, що підлягають внесенню до нього, є
джерелами формування НАФ.
До фізичних осіб – джерел формування НАФ відносять громадян, в процесі
життя й діяльності яких утворилися документи і які передають свої документи
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особисто, а також осіб, які є власниками фондів або окремих документів особового
походження за правом наслідування, дарування або купівлі (збирачі,
колекціонери).
Власників документів особового походження умовно поділяють на дві
категорії. Перша категорія – особи, діяльність яких має суспільне значення, і
документи, що відклалися в їх особових фондах, відображають життя і діяльність
цієї особи. До цієї категорії відносять документи особового походження
державних, політичних і громадських діячів, діячів науки і техніки, літератури і
мистецтва, а також учасників, очевидців визначних подій тощо. Друга категорія –
власники зібраних ними документів, колекцій, що мають культурну цінність. До цієї
категорії відносять, як правило, осіб, які зберігають та володіють документами
особового походження на правах спадщини, колекціонерів, збирачів.
Документи особового походження можуть надходити і від організацій
(юридичних осіб): творчих спілок, наукових союзів, культурних товариств,
громадських та політичних об’єднань; нотаріальних контор, що зареєстрували
смерть власника документів (за встановленим законом порядком, у випадку
відсутності спадкоємця або позбавлення прав власності на документи); фінансових
державних органів, що є тимчасовими зберігачами та розпорядниками документів
особового походження, переданих у власність держави за рішенням суду або
правом наслідування; державних архівних установ, що є організаторами і
виконавцями “ініціативного документування” подій минулого та сучасності;
закордонних установ і організацій.
Відповідно до критерію значення особи, документи якої можуть бути внесені
до НАФ, окреслюють коло фондоутворювачів (власників), від яких бажано
прийняти документи на постійне зберігання. За характером діяльності осіб та
ступенем їхньої участі в історичних процесах вони можуть бути віднести до таких
основних груп:
• державні, політичні і громадські діячі (всіх рівнів державного управління
і місцевого самоврядування);
• працівники народного господарства;
• військові діячі, представники збройних сил та охорони правопорядку;
• вчені, діячі науки і техніки;
• діячі літератури, культури і мистецтва;
• священнослужителі, представники релігійних общин та об’єднань різних
конфесій;
• краєзнавці, етнографи, фольклористи;
• колекціонери, архівісти, бібліографи;
• тренери, спортсмени;
• учасники і свідки історичних подій.
3 метою збереження повноцінної інформаційної картини всього спектру
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політичного, соціально-економічного, науково-культурного життя визначають
пріоритетні напрями пошуку джерел формування НАФ та комплектування
державних архівних установ документами особового походження:
• депутатів Верховних Рад СРСР та України, керівників і відповідальних
службовців органів державної влади і управління; представників громадськополітичних, студентських, робітничих рухів, партій та об’єднань; провідних
журналістів газетних і журнальних видань, теле- і радіомовлення; відомих
політологів, правознавців, економістів, соціологів і культурологів;
• депутатів місцевих рад усіх рівнів, керівників і відповідальних службовців
органів законодавчої, судової та виконавчої влади, місцевого самоврядування;
представників і лідерів всіх політичних партій і груп; відомих промисловців,
керівників агропромислових та фермерських господарств комерсантів, банкірів;
провідних економістів, правознавців, адвокатів; представників засобів масової
інформації; представників і діяльних членів благодійницьких товариств і фондів;
спонсорів соціально значущих акцій та відомих меценатів науки, літератури,
мистецтва, фізичної культури та спорту;
• провідних діячів науки, техніки та культури (у тому числі в галузі нових
технологій, формування нових засад загальної освіти й виховання, масової фізичної
культури та спорту);
• учасників загонів і з’єднань українських миротворчих сил по
врегулюванню міжнаціональних військових конфліктів постсоціалістичної епохи в
складі миротворчих сил світового співтовариства;
• представників дворянських родин, української старшини, старовинних
козацьких родів;
• діячів національно-визвольних рухів та осіб, чия діяльність була
спрямована на відновлення державності України;
• учасників і лідерів опозиційних радянському режиму збройних угруповань
та правозахисних течій і рухів;
• представників кіл трудової і політичної еміграції з України кінця XIX –
другої половини XX ст.;
• свідків голодоморів 1921-1923, 1932-1933, 1947-1948 рр., політичних
репресій та проведення офіційної політики русифікації населення України;
• “воїнів-інтернаціоналістів”, учасників військових операцій Радянської
Армії в країнах Східної Європи, Близького Сходу, Африки, Латинської і
Центральної Америки тощо;
• учасників ліквідації наслідків природних і техногенних катастроф.
До складу джерел формування НАФ – діячів літератури, культури і
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мистецтва відносять документи представників таких сфер:
• письменства: прозаїки, поети, драматурги, перекладачі, літературознавці,
літературні критики, педагоги-словесники, журналісти; книгознавці (бібліографи),
фольклористи, мовознавці (філологи), видавці, редактори;
• видовищного мистецтва: актори і режисери драми; співаки, режисери,
артисти балету, балетмейстери, концертмейстери, лібретисти оперних і балетних
театрів і студій; артисти і режисери музичної комедії; хореографи; естрадні
співаки, артисти танцювальних ансамблів, розмовно-гумористичного жанру,
пантоміми, художнього читання; постановники і ведучі естрадних концертних та
телевізійних шоу-програм і театралізованих дійств; артисти, сценаристи і
постановники циркових номерів і програм; кіноактори; сценаристи, оператори і
режисери неігрового та художнього кіно; антрепренери, імпресаріо, продюсери;
театральні та кінопедагоги; театрознавці, кінознавці, театральні та кінокритики;
• музичного мистецтва: композитори, оркестрові та хорові диригенти,
музиканти-виконавці (піаністи, скрипалі, альтисти, віолончелісти, арфісти,
баяністи, органісти, трубачі тощо), народні музики (кобзарі, лірники, бандуристи
тощо), співаки хору, вокальні педагоги, музикознавці;
• образотворчого мистецтва: художники (іконописці, живописці, графіки,
театру та кіно, сценічного дизайну, мультиплікатори, кіноплакатисти,
карикатуристи,
реставратори,
декоративно-прикладного
мистецтва,
монументального розпису, промислової графіки тощо), скульптори (у тому числі
художня кераміка і керамічна скульптура), різьбярі, гравери, дизайнери (у т. ч.
художньо-конструкторський дизайн), фотохудожники, художні педагоги та
мистецтвознавці;
• народного мистецтва та побуту: народні майстри (вишивальники,
гаптувальники, килимарники, плетіння та мережива, шкіряних та ювелірних
виробів, ковалі, бондарі тощо), етнографи (народознавці);
• архітектури та інтер’єру: архітектори, архітектори-дизайнери, педагоги,
історики архітектури;
• громадсько-культурні діячі та колекціонери.
2.2 Методи виявлення фізичних осіб,
документи яких можуть бути внесені до НАФ
У практичній діяльності архівів із виявлення і залучення на постійне
зберігання документів особового походження як правило застосовують такі
методи:
• встановлення контактів з творчими спілками тощо;
• інформування громадськості та наукових кіл про склад і зміст архівних
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фондів через ЗМІ (у т. ч. Інтернет);
• особисті контакти (листи, телефонні перемовини, Е-mail та ін.);
• протекція (рекомендація) окремих осіб, коли у праві по залученню
співпрацюють особи, які вже мають досвід співпраці з архівом;
• організація науково-творчих заходів (конференцій, “круглих столів”,
презентацій видань, творчих зустрічей, тощо);
• експонування документів архіву на традиційних постійних, тимчасових (у
т. ч. пересувних) виставках та у мережі Інтернет;
• публікаційно-видавнича діяльність: публікація в збірниках, часописах,
газетах; видання збірників документів, путівників по фондах особового
походження; публікації оглядів документів фондів особового походження, текстів
окремих документів або груп документів;
• участь архіву в громадському, науковому, культурному житті країни
(регіону, області, міста) тощо.
Найефективнішими методами виявлення громадян, які мають документи, що
можуть бути віднесені до НАФ, є тісні контакти з творчими спілками,
громадськими об’єднаннями, політичними партіями, науковими і культурними
колами, релігійними громадами, бібліотеками, музеями, відділами кадрів
організацій, органами соцзахисту та фінансовими органами, військкоматами,
радами ветеранів, комісіями по реабілітації громадян - жертв політичних репресій
1930-х рр., товариством “Меморіал”, товариствами з охорони пам’яток історії та
культури, профспілками, виборчими комісіями всіх рівнів, краєзнавцями тощо.
Встановлення контактів з представниками української діаспори, архівістами
з інших країн допоможе залучити до архіву документи з-за кордону. Цій роботі
передує виявлення та опрацювання інформації про склад документів закордонних
архівосховищ за матеріалами путівників, конференцій, семінарів, нарад, публікацій
в періодичних та спеціальних виданнях архівознавчого характеру.
Вивчення інформації, що міститься в уже переданих на зберігання до даної
державної архівної установи документах, профільної літератури (енциклопедичних
видань, спеціальних досліджень, публікацій та некрологів у періодиці) з історії
України (регіону, населеного пункту) та окремих осіб, що мали певний вплив на
його розвиток також дає можливість виявляти визначні події, їх учасників та
власників цікавих документів, особистих архівів, колекцій.
Проведення тематичних вечорів в архівній установі бажано супроводжувати
екскурсією до архівосховища, демонстрацією відповідних документів на виставках,
виступами провідних науковців, діячів культури, членів відомих у регіоні
громадських і політичних інституцій, молодіжних угруповань, діячів фізичної
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культури і спорту, цікавими і змістовними розповідями старожилів міста (регіону),
свідків та учасників вагомих для міста (області) подій тощо. Окремим частинам
вечора (виступам, концертним номерам) можуть передувати розповіді архівістів
про значення фондів особового походження для суспільства як невід’ємної
складової частини загальнонаціональної історико-культурної спадщини. Дієвою
формою для проведення таких вечорів-зустрічей може бути постійно діючий
архівний клуб.
Усні бесіди архівістів з власниками документів особового походження
будуть більш результативними, якщо їм передуватимуть промоакції у ЗМІ з
ілюстрацією цікавих архівних документів та роз’яснювальним змістом про
значення архівів в Україні та світі.
Ефективним для виявлення і залучення документів особового походження на
постійне зберігання є метод комплексного поєднання різних форм паблісіті архіву.
Отже, робота по визначенню кола фізичних осіб, документи яких можуть бути
в установленому порядку віднесені до складу НАФ України, включає такі етапи:
виявлення осіб-фондоутвювачів або власників документів; встановлення зв’язків з
власниками документів; попереднє визначення обсягу і складу документів, що
утворились у результаті життя та діяльності особи-фондоутворювача; прийняття
рішення про віднесення (або відхилення) фізичних осіб до потенційних джерел
формування НАФ.
2.4 Укладання списків фізичних осіб – джерел формування НАФ
З метою забезпечення єдності всієї сукупності національної архівної
спадщини на державні архівні установи покладено ведення централізованого
державного обліку документів, що знаходяться у зоні комплектування.
Обліку підлягають не тільки документи НАФ, що зберігаються в архівних
установах, а й ті документи, що зберігаються в державних і комунальних музеях,
бібліотеках, установах, заснованих на приватній формі власності, та приватних
архівних зібраннях, що знаходяться в зоні комплектування архівів.
З метою обліку та контролю за зберіганням документів особового
походження у зоні комплектування архіву укладають:
• Список фізичних осіб – джерел формування НАФ у зоні комплектування
архіву, документи яких бажано прийняти на постійне зберігання (див. Додаток 4 ).
Він є найбільш повним і включає власників всіх особистих архівів у зоні
комплектування державної архівної установи, незалежно від того, кому кожен з
них довірить свій архів5.
• Список фізичних осіб – джерел формування НАФ, які передають (або
В державних архівах областей список фізичних осіб може бути складовою списку юридичних та фізичних
осіб – джерел формування НАФ
5
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можуть передавати) документи до архіву (див. Додаток 5) включає лише тих
фондоутворювачів (власників), які уклали або укладуть договір на зберігання
документів саме в цьому архіві.
• Список юридичних і фізичних осіб – джерел формування НАФ, які не
передають документи до архіву (див. Додаток 6) обліковує лише тих власників
архівних зібрань, які здійснюють зберігання документів в державних і
комунальних музеях, бібліотеках, установах, заснованих на приватній формі
власності, та приватних архівних зібраннях (в зоні комплектування даного архіву).
Основною для укладання списків послуговують відомості, що надходять з
творчих спілок та об’єднань, результати ініціативного пошуку. Усі виявлені
відомості по мірі надходження вносять до бази даних, яку ведуть в електронному
вигляді або на персональних картках з паперовим носієм (див. Додаток 7), за
такими позиціями (графами):
¾ прізвище, ім’я, по батькові фондоутворювача;
¾ дата народження/дати життя (зазначають повну дату народження і
для померлих – повну дату смерті;
¾ рід діяльності особи або подія, свідком (учасником) якої вона була. Тут
записують рід діяльності – “державний”, “політичний”, “громадський”,
“військовий” діяч, для діячів науки, техніки та культури – конкретно визначений
профіль творчої діяльності - “фізіолог”, “астрофізик”, “лікар-уролог”,
“мікробіолог”, “кіносценарист”, “клоун-ексцентрик” тощо. У разі, якщо сфера
діяльності особи охоплює/вала декілька родів, їх зазначають у порядку важливості
в житті особи – “політичний діяч”, “архітектор і педагог”, “драматург, актор і
режисер”;
¾ місце роботи і посада;
¾ домашня адреса та номер телефону, E-mail;
¾ відомості про власника (утримувача) документів фонду особового
походження (адреса, телефони тощо). У разі якщо власником документів є не їх
утворювач, а інша особа, вказують прізвище, ім'я, по батькові власника, його
домашню адресу, номер телефону, коло знайомств і близького оточення;
¾ умови зберігання документів та стан їх фізичний стан;
¾ склад документів;
¾ наявність документів даного фондоутворювача в інших державних
архівах, музеях, бібліотеках;
¾ джерела надходження відомостей (посилання на джерело інформації
про фондоутворювача і місце знаходження приватного архівного зібрання);
¾ дата заведення картки та ПІБ співробітника державної архівної
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установи та підпис.
На зворотному боці картки зазначають результати проведеної роботи з
власником архіву :
¾ дата/и проведення переговорів;
¾ П.І.Б співробітника архівної установи, що проводив переговори;
¾ форму проведення переговорів (лист, телефонна розмова, Е-mail,
особиста зустріч);
¾ результати переговорів: вказують факт зміни права власності на
документи, термін на який передають документи Наприклад: “на постійне
зберігання із передаванням права власності державі”, “передані на депоноване
зберігання на 1 рік, договір”, “передані на постійне зберігання без зміни права
власності”); документ, що є підставою для укладання акта приймання-передавання
(договір про дарування (договір купівлі-продажу);
¾ дати першого та подальших надходжень.
Картки зосереджують за родом діяльності осіб, а всередині - за абеткою. База
даних (картотека) постійно поповнюється новими найменуваннями (іменами)
потенційних фондоутворювачів.
Список фізичних осіб джерел формування НАФ у зоні комплектування
архіву, документи яких бажано прийняти на постійне зберігання, укладають
строком на 5 років за формою, встановленою Держкомархівом України.
Структурна організація списку відповідає основним категоріям осіб (роду
діяльності особи або події, свідком якої вона була) і включає такі графи:
¾ № за/п;П.І.Б. фондоутворювача;
¾ форма власності на документи;
¾ зміст рішення ЕПК (дата і номер протоколу);
¾ місце проживання фізичної особи – фондоутворювача (власника);
¾ примітки (наприклад, відмова співпрацювати з даним архівом).
Всередині кожної структурної групи (роду діяльності) прізвища осіб
подають за абетковим принципом. Наприкінці списку зазначають ПІБ
колекціонерів.
Список джерел формування НАФ у зоні комплектування архіву, документи
яких бажано прийняти на постійне зберігання, подають на розгляд ЕПК архівної
установи і подають на затвердження до керівника державного архіву. Списки,
укладені центральними державними архівами, розглядає ЦЕПК і затверджує
Голова Держкомархіву.
Уточнення списку проводиться постійно і фіксується у планах роботи архіву.
Усі зміни до списку вносяться тільки після прийняття відповідного рішення ЕПК
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архіву. Перезатвердження списку до визначеного строку є доцільним тільки у разі
принципових змін як в кількісному, так і в якісному складі.
На підставі списку осіб – потенційних джерел формування НАФ у зоні
комплектування архіву (за усної згоди щодо передавання документів або письмової
заяви власника документів особового походження (фондоутворювача) щодо
проведення експертизи цінності документів) співробітник архіву розпочинає
детальніше вивчати відомості про фондоутворювача (біографію, літературу про
його діяльність), збирає інформацію про наявність документів цього
фондоутворювача у конкретному держархіві; встановлює точну адресу власника
документів, родинні або інші зв’язки фондоутворювача (власника документів).
Список фізичних осіб – джерел формування НАФ, які передають (або
можуть передавати) документи до архіву укладають за інформацією бази даних
(картотеки) поточного комплектування архіву, куди попередньо вносять відомості
про фондоутворювачів, з якими державна архівна установа встановила зв’язок,
отримала усну або письмову згоду щодо передавання документів до державної
архівної установи.
Після цього розпочинають переговори з власником документів, уточнюють
їх склад і зміст. Результати ознайомлення з документами особового походження,
колекціями та свої висновки про доцільність внесення цих документів до НАФ
працівник державної архівної установи викладає у доповідній записці, в якій подає
характеристику фондоутворювача, оцінку його документів, зазначає всі умови
передавання власником документів на постійне зберігання.
Доповідну записку подають на розгляд ЕПК відповідної державної архівної
установи. У разі прийняття позитивного рішення ЕПК щодо внесення документів
особового походження до НАФ відносини оформлюють відповідно до Договору
(дарування/купівлі-продажу), а дані про фондоутворювача (власника) вносять до
Списку фізичних осіб – джерел формування НАФ, які передають (або можуть
передавати) документи до архіву. Структура списку відповідає основним
категоріям осіб за родом діяльності. Категорії осіб-свідків і учасників подій
розміщують одна за одною в хронологічній послідовності подій. Всередині кожної
структурної групи прізвища осіб подаються за абетковим принципом.
У відповідних графах списку вказують:
¾
№ з/п (1);
¾
прізвище, ім'я, по-батькові особи(2);
¾
дата(и) народження (життя)(3);
¾
критерії віднесення особи до джерел формування рід діяльності особи
а саме: державний, політичний, громадський, військовий діяч, для діячів науки,
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техніки та культури – профіль творчої діяльності (біолог, мікробіолог,
кіносценарист тощо). Якщо особа була свідком (учасником) певних подій,
записується подія та ступінь участі в ній особи – “Друга світова війна, вояк УПА”,
“Друга світова війна”, “ветеран Радянської Армії”, “Голодомор 1932–1933”, “свідок
і жертва (померли батьки та сестра)”, “аварія на Чорнобильській АЕС, ліквідатор”
або подія, свідком (учасником) якої вона була (4): урядові та відомчі нагороди та
відзнаки, вчені та почесні звання; державна, наукова чи громадська оцінка
діяльності; звання, вчений ступінь; активний учасник чи свідок вагомих для
регіону процесів, подій, явищ; контакти особи, місце служби особи; особа, як
типовий представник своєї соціальної групи;
¾
склад документів особового походження (5), а саме: документи з
паперовим і/або спеціальним носієм (5-а); друковані видання(5-б); музейні
предмети (5-в);
¾
місце зберігання документів (6): домашня адреса і телефони власника
документів або фондоутворювача;
¾
зміст рішення ЕПК, дата і номер протоколу (7). Тут зазначають:
рішення ЕПК щодо доцільності або недоцільності приймання документів на
постійне зберігання, згода або відмова власника документів у подальшій співпраці
з архівною установою (усна заява, письмова заява, розірвання угоди);
¾
дата надходження на постійне зберігання та підстава (номер договору)
підстава для надходження документів на постійне зберігання (8): договір (номер
та дата підписання), акт приймання-передавання (номер, дата) та кількість
переданих документів (справ, документів, аркушів);
¾
примітки (9) У цій графі фіксується факт зміни права власності на
документи; термін на який документи передаються документи (договір на
депоноване зберігання, передавання на постійне зберігання без зміни права
власності); повнота складу документів (всі документи, частина документів, один
документ тощо).
Проект списку з заповненими графами 1-6 розглядають на засіданні ЕПК
архівної установи. Графи 7-9 заповнюють під час роботи з фондоутворювачами або
власником(ми) документів після винесення рішення ЕПК. Список затверджує
керівник архівної установи.
Ведення списку доцільне в традиційній формі (на папері) та в екранному
форматі (робота з базою даних).
У разі відмови власника документів працювати з архівною установою, до
зони комплектування якої він належить (здійснює зберігання документів вдома,
передав на зберігання до музею, бібліотеки або інших установ, заснованих на будь-
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якій формі власності), його дані заносять до Списку фізичних осіб – джерел
формування НАФ, які не передають документи до архіву.
Цей список укладають за такою формою:
¾
№ з/п;
¾
П.І.Б. фондоутворювача;
¾
форма власності на документи;
¾
зміст рішення ЕПК (дата і номер протоколу);
¾
місце зберігання документів (інший державний архів, бібліотека,
музей, установа, заснована на приватній формі власності, приватне архівне
зібрання власника);
¾
примітки (наприклад: зміна рішення ЕПК; зазначення архіву, який
здійснює поточний контроль за обліком і станом зберігання документів НАФ).
До цього списку вносять відомості про фонди та документи, що зберігаються
в державних і комунальних музеях, бібліотеках, установах, заснованих на
приватній формі власності, та в приватних архівних зібраннях.
Таким чином, всі три списки забезпечують взяття на облік власників усіх
особистих архівів у зоні комплектування державної архівної установи.
2.4 Види документів особового походження,
що підлягають внесенню до НАФ
Внесенню до НАФ України підлягають такі види документів, що стосуються
особи фондоутворювача незалежно від виду носія.
Документи наукової та творчої діяльності фондоутворювача:
• авторські рукописи наукових праць (наукові дослідження (дисертації),
монографії, автореферати дисертацій, статті, розвідки, нариси, передмови, тексти
доповідей та виступів, рецензії, інструкції, методичні розробки, лекційні курси);
науково-технічна документація (у т. ч. авторські винаходи, раціоналізаторські
пропозиції);
• літературні та художні твори;
• тексти доповідей, виступів громадських і державних діячів (у т.ч.
стенограми);
• нотні рукописи (партитури, клавіри) композиторів; ноти з помітками
музикантів-виконавців або акторів;
• режисерські розробки п’єс, сценаріїв, опер;
• плани балетних композицій балетмейстерів;
• графіка,
живопис,
креслення
(малюнки,
етюди,
начерки,
“зарисовки”(“замальовки”) художників і скульпторів, архітекторів; ескізи
декорацій і костюмів до вистав та кінофільмів художників; інші зображувальні
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документи художників, скульпторів, архітекторів;
• малюнки – розкадровки кінорежисерів;
• тексти ролей з помітками музикантів-виконавців, акторів;
• тренерські розробки спортивних змагань.
Біографічні документи фондоутворювача:
• особові офіційні документи, що засвідчують особу, його права, зобов’язання,
а також соціальний та службовий стан. До них відносять свідоцтва про
народження, одруження, смерть, витяги з метричних книг, формулярні списки,
паспорт, військовий квиток, посвідчення, атестати, дипломи про одержання освіти,
присвоєння наукових ступенів та почесних звань, різноманітні довідки, приписи на
відрядження, договори, почесні грамоти, читацькі квитки тощо;
• автобіографічні документи і особисті щоденники: автобіографії,
щоденники, особисті записні книжки, подорожні нотатки, мемуари (спогади,
спомини); анкети, листки з обліку кадрів; довідники-календарі разом з нотатками
фондоутворювача;
• документи про освіту фондоутворювача: конспекти лекцій, документи з
підвищення кваліфікації, табелі успішності, похвальні грамоти;
• ювілейно-поздоровчі документи: адреси, подяки, листи і телеграми та інші
документи, пов’язані з проведенням ювілейних заходів.
Документи службової, громадської, політичної та іншої діяльності:
• програми наукових конференцій, семінарів, круглих столів, творчих
зустрічей;
• програми, афіші вистав, концертів, спортивних змагань тощо зі згадуванням
фондоутворювача і ним зібрані;
• буклети, запрошення, реклами тощо;
• листування з питань видання наукових і творчих праць, винахідництва,
відряджень, міжнародних зв’язків, депутатське листування.
Епістолярій (особистий, службовий):
• листи фондоутворювача (у т. ч. копії, чернетки);
• листи до фондоутворювача.
Документи побутового та майново-господарського характеру:
• ордери на житло, документи про придбання і продаж майна, записи
прибутків і витрат, заповіти, квитки тощо.
Документи про фондоутворювача та увічнення його пам’яті:
• характеристики та відгуки про діяльність фондоутворювача;
• бібліографії (списки праць) фондоутворювача, укладені іншими особами;
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• подання до державних нагород, почесних звань тощо;
• статті про фондоутворювача та рецензії на його праці;
• спомини про життєдіяльність фондоутворювача;
• стенограми вечорів пам’яті тощо.
Документи, зібрані фондоутворювачем для творчої роботи:
• рукописи різних осіб; тематичні підбірки вирізок та виписок з газет,
журналів, книг; листи тощо.
Документи членів родини фондоутворювача:
• документи членів сім’ї та родичів (біографічні, службової та творчої
діяльності, спогади, епістолярій тощо).
Зображувальні документи (з паперовим носієм) за потреби виділяють в
окрему групу:
• світлини фондоутворювача (індивідуальні і в групах), фотографії членів його
сім’ї, родичів, знайомих, колег;
• фотографії акторів у ролях, в сценах із кінофільмів, вистав ( а також
репетицій вистав і робочих моментів кінозйомок);
• фотографії архітектурних споруд, скульптурних робіт, і фоторепродукції
робіт живопису;
• фотографії з дарчими надписами.
Колекції:
• зібрання оригіналів (копій) історичних документів;
• зібрання автографів, малюнків, фотографій та інших документів;
• документи з історії збирання колекції.
До державних архівних установ, що зберігають кіно-, відео-, фото-,
фонодокументи, приймають:
• фотодокументи (з негативом, описанням змісту та фіксацією прізвища
співробітника, що здійснював фотографування), створені в результаті
ініціативного документування і відібрані на постійне зберігання;
• фонодокументи – грамплатівки, магнітні стрічки тощо;
• кінодокументи – кінофільми, кіносюжети, створені фондоутворювачем у
процесі творчої діяльності, аматорські зйомки з текстовою супровідною
документацією у вигляді анотації;
• відеодокументи – аматорські зйомки, аналогового чи цифрового формату
запису з текстовою супровідною документацією у вигляді анотації.
Державні архіви, що не мають відповідного обладнання та приміщень для
зберігання документів зі спеціальними носіями, на постійне зберігання їх не

35
приймають. Такі документи повертають власнику або за його згодою передають на
постійне зберігання до архівних установ, обладнаних необхідними технічними
засобами.
Документи усної історії (записи свідків голодомору, подій Другої світової
війни, учасників ліквідації Чорнобильської катастрофи), усної і музичної народної
творчості тощо включають до НАФ після проведення відповідної експертизи
цінності документів.
Вибірковому прийманню на постійне зберігання підлягають документи осіб:
• пов’язаних службовими, дружніми, творчими зв’язками з відомими діячами;
• свідків і учасників соціально значущих подій та явищ та свідків подій
культурного життя – авторів мемуарів, читачів, глядачів тощо;
• колекціонерів, документальні зібрання яких мають місцеве значення або
містять поодинокі документи з інформацією історико-культурного значення;
• пересічних громадян – типових представників і виразників тих або інших
верств населення.
Архівні установи приймають на постійне зберігання книги і брошури з
творами фондоутворювача, книги з помітками фондоутворювача, книги з дарчими
написами, раритетні книги з бібліотеки фондоутворювача або такі, що відсутні у
бібліотеці архіву.
За наявності умов зберігання до державних архівних установ приймають
музейні предмети: картини, виконані маслом, фотографії в рамках незалежно від
розмірів, скульптури, кришталь, фарфор, предмети побуту, особисті речі, засоби
праці тощо. Якщо архівні установи не мають музейних (фондів) експозицій, такі
предмети на зберігання до державних архівів не приймають і повертають власнику
або за згодою власника передають до відповідних музейних установ.
2.5 Організація роботи з
власниками документів особового походження
Основна робота щодо залучення на постійне зберігання документів
особового походження полягає в безпосередній роботі з їх власниками і
здійснюється представником державної архівної установи в такій послідовності: 1)
вивчають наявні відомості про фондоутворювача; 2) ведуть безпосередні
переговори з власником документів особового походження, уточнюють склад і
зміст документів, що можуть бути внесені до НАФ.
До початку ведення переговорів з власником документів особового
походження необхідно:
• укласти
бібліографію
та
вивчити
наявну
літературу
про
фондоутворювача, його біографію, етапи творчості, основні заняття, нахили та
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уподобання, громадську діяльність;
• встановити відповідність документів профілю держархіву;
• встановити, чи є вже документи цього фондоутворювача в даній
державній архівний установі або в інших архівах;
• встановити власника документів;
• у разі, якщо власником документів є не сам фондоутворювач, встановити
точну адресу, телефон, родинні або інші зв’язки власника з фондоутворювачем.
Наступним етапом роботи з власником документів і/або фондоутворювачем
є встановлення з ним безпосереднього контакту.
За результатами переговорів працівник архівної установи:
заводить наглядову справу, в котрій зосереджує всю документацію, що
виникла у процесі роботи з власником: історія життєдіяльності, листування, заяви,
доповідні записки тощо;
укладає проект листа за підписом директора із відповідним
зверненням до фондоутворювача або особи, що є власником його документів (якщо
контакт починається з ініціативи архівної установи);
готує проект відповіді, у разі, якщо ініціатором контакту в усній або
письмовій формі виступає сам фондоутворювач (особа, що є власником
документів);
ознайомлюється зі складом і змістом документів особового
походження;
роз’яснює фондоутворювачу чи власнику документів його права та
обов’язки, а також порядок приймання-передавання документів на постійне
зберігання;
уточнює умови, за яких фондоутворювач чи власник документів
погоджується передати їх на постійне зберігання.
Під час першого спілкування з власником документів (фондоутворювачем)
можна скористатися рекомендаціями авторитетних для нього осіб (родинного,
дружнього або службового оточення). Спілкування з фондоутворювачем
(власником) має свої особливості і вимагає культури поведінки, довіри, тактовної
наполегливості і водночас ненав’язливості, обов’язковості виконання прийнятих
домовленостей тощо.
Мета першої бесіди з власником документів особового походження:
отримати інформацію про те, які документи у нього є, одночасно ознайомитися з їх
складом і змістом, виявити наміри щодо передавання їх на постійне зберігання та
умови (продаж, дарування, передавання на депоноване зберігання, передавання на
постійне зберігання з обмеженим доступом тощо).
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Під час другої зустрічі уточнюють склад і зміст документів, їх повноту,
встановлюють місця зберігання інших (логічно взаємопов’язаних) документів.
У разі, якщо власник документів особового походження не виявляє
схильності щодо передавання до держархіву відразу всіх документів,
рекомендовано запропонувати приймання їх частини (кількох окремих документів)
або приймання на тимчасове (депоноване) зберігання без зміни права власності на
них.
Всі зібрані відомості щодо складу, змісту, повноти архіву, умов
передавання, запропонованої ціни тощо працівник архівної установи, що
контактував з власником документів, викладає у доповідній записці на ім’я
керівника директора держаного архіву. Доповідна записка з візою завідуючого
відповідним структурним підрозділом архівної установи та резолюцією директора
архівної установи є документом, на підставі якого продовжують або призупиняють
роботу щодо внесення даних документів до НАФ. Доповідну записку підкладають
до наглядової справи.
У разі, якщо висновок експерта (див. далі) позитивний, відомості про
фондоутворювача (власника) заносять до Списку фізичних осіб – джерел
формування НАФ, які передають (або можуть передавати) документи до архіву, а
також до бази даних; персональну картку фондоутворювача з уточненими
відомостями переносять до картотеки поточного комплектування.
На звороті картки у відповідних графах занотовують відомості про початок
(відновлення, продовження) переговорів, істотні зміни у їх перебігу та кінцеві
результати, а також прізвище, ім’я, по батькові працівника державної архівної
установи, який працював з власником. Деталі переговорів, що виникають у процесі
спілкування на картку не виносять.
У разі, якщо висновок експерта негативний, всю документацію наглядової
справи зберігають у встановленому порядку у відповідному відділі (до потреби)
або знищують. Відомості про особу фондоутворювача (власника документів) за
потреби вилучають з бази даних; персональну картку за потреби вилучають з
картотеки фізичних осіб-джерел формування НАФ і знищують.
У разі, якщо за результатами попереднього огляду документи визнано
такими, що в цілому підлягають внесенню до НАФ, а власник категорично
відмовляється від передавання документів на зберігання в будь-якій формі або
висуває неприйнятні на даний момент для державної архівної установи вимоги
(сума грошової винагороди тощо), відомості про особу фондоутворювача (власника
документів) вносять до Списку фізичних осіб – джерел формування НАФ, які не
передають документи до архіву. Персональну картку з відомостями про таку особу
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з картотеки поточного комплектування вилучають і повертають до картотеки
фізичних осіб – потенційних джерел формування НАФ, документи яких підлягають
експертизі цінності на предмет внесення до НАФ, а у Списку джерел формування
НАФ у зоні комплектування архіву, документи яких бажано прийняти на постійне
зберігання, та наглядовій справі роблять відповідну відмітку.
Робота архіву з власником документів особового походження
зосереджується на переконанні останнього у важливості подання документів до
державної архівної установи для проведення експертизи цінності документів з
метою внесення до НАФ, а також на роз’ясненні статей Закону України “Про
Національний архівний фонд та архівні установи” щодо прав і обов’язків власників
документів НАФ.
2.6 Порядок приймання документів на постійне зберігання
та попередній облік надходжень
Документи особового походження надходять до державних архівів від їх
власників на умовах дарування, купівлі-продажу, заповіту, рішення суду (у разі
визнання документів безгосподарним майном чи майном, що безгосподарно
зберігається) тощо.
У разі досягнення домовленостей щодо надходження документів до
державної архівної установи на умовах дарування, між обдарованим в особі
директора і дарувальником документів особового походження укладають договір
дарування (див. Додаток 8). Договір дарування укладають у двох примірниках
після проведення експертизи цінності.
У разі, якщо фондоутворювач або власник документів дарує документи
архівного фонду особового походження частинами, кожне надходження
документів оформлюють договором дарування та актом приймання-передавання
документів на постійне зберігання (див. Додаток 9 ).
Під час підписання договору дарування державна архівна установа має
обумовити своє право на повернення власнику тих документів, що в результаті
проведення експертизи їх цінності будуть визнані такими, що не підлягають
державному зберіганню.
Документи особового походження можуть надходити до державної архівної
установи від їх власників шляхом продажу документів державі в особі її
представника (директора). За договором купівлі-продажу (див. Додаток 10)
власник (продавець) документів зобов’язується передати їх у державну власність
на зберігання до конкретної архівної установи, а державна архівна установа
(покупець) зобов’язується прийняти документи на зберігання і виплатити за них
певну грошову суму (див. Додаток 10-а, 10-б). Договір купівлі-продажу укладають
у чотирьох примірниках та підписують після винесення позитивного рішення ЕПК
держархіву.
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У договорі дарування або купівлі-продажу власник документів відповідно до
Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні установи” має право
зазначити умови доступу до документів та користування ними:
• закрити доступ до переданого фонду на визначені за домовленістю
строки;
• закрити доступ до певних документів фонду для всіх осіб (для
визначеного кола осіб, для конкретної особи) на визначені за домовленістю строки;
• обмежити доступ до всіх (окремих) документів фонду для всіх осіб
(визначеного кола осіб, конкретної особи) на визначені за домовленістю строки із
зазначенням особливих умов доступу: з письмового дозволу власника (довірених
осіб, членів родини, спадкоємців тощо) тільки за для певної мети тощо;
• залишити за собою (певною/ими особою/ами) право виключної
публікації, експонування документів або використання їх у будь-якій іншій формі
на визначені за домовленістю строки;
• заборонити опублікування, експонування або використання в будь-якій
іншій формі всіх або частини документів фонду для всіх (визначеного кола) осіб
або конкретної особи на визначені за домовленістю строки;
• обмежити використання інформації окремих документів на визначений
термін із зазначенням умов користування ними;
• заборонити відтворення в будь-якій формі всіх або частини переданих
документів фонду на визначений термін;
• обмежити відтворення у будь-якій формі всіх або окремих документів на
визначений термін із зазначенням умов відтворення: тільки для певної мети, з
дозволу певних осіб тощо.
У договорі можуть спеціально не обумовлюватися:
• право власника на тимчасове користування документами та отримання
копій документів, виготовлених за рахунок державної архівної установи, якщо
документи були передані ним на постійне зберігання безкоштовно;
• право власника на отримання копій переданих документів (ці копії
виготовляються за рахунок архівної установи за безоплатного передавання архіву і
за рахунок власника документів у разі їх купівлі-продажу);
• право власника на отримання авторського гонорару, оскільки він
виплачується згідно з чинним законодавством незалежно від місця зберігання
об'єкту авторського права;
• зобов’язання державної архівної установи обмежувати доступ до
документів конфіденційного характеру про приватне життя інших осіб та
використання такої інформації, оскільки законом регламентується захист таємниці
приватного життя громадян і доступ до документів тільки з дозволу цих громадян
або їх законних представників.
Заповіт укладається спадкодавцем (заповідачем) або з його слів іншою
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особою обов’язково в письмовій формі із зазначенням місця та часу його
укладання, у двох примірниках, підписується ним і нотаріально засвідчується. Усі
дії по оформленню спадку та видачі свідоцтва про право успадкування здійснює
нотаріальна контора за місцем відкриття спадку.
Документи особового походження можуть купуватися архівною установою
на аукціонах та інших публічних розпродажах за рахунок державних і місцевих
бюджетів та інших коштів і надходжень, не заборонених законодавством.
Документи особового походження можуть надходити до державних архівів
від їх власників на депоноване зберігання за договором між архівною установою і
власником документів (із збереженням за останнім права власності на документи,
зазначенням строку зберігання, умов доступу до документів та використання їх
інформації) і оформлюється актом приймання-передавання із зазначенням
грошової оцінки документів. Як правило, депоноване зберігання документів
здійснюється на платній основі.
Документи особового походження, що відклалися в діяльності державних
організацій і перебувають на тимчасовому зберіганні в їх архівних, підрозділах,
передаються до державних архівних установ за актом приймання-передавання на
підставі рішення ЕПК держархіву.
Документи особового походження, що внесені до складу НАФ і перебувають
на постійному зберіганні у державних музеях, бібліотеках, наукових закладах та
інших архівних установах, можуть передаватися до даної архівної установи за
актом приймання-передавання в порядку уточнення профілю комплектування на
підставі рішення центрального органу виконавчої влади в архівній галузі та згоди
власника документів.
Документи особового походження, передані у державну власність України в
порядку реституції, можуть передаватися на зберігання до даної архівної установи
за актом приймання-передавання на підставі рішення Держкомархіву.
Документи особового походження, передані у власність держави на підставі
рішення суду і внесені до НАФ рішенням експертної комісії, можуть надходити на
постійне зберігання до даної державної архівної установи за її заявою через
фінансові органи у випадках визнання документів:
¾ безгосподарним майном, тобто такими, що не мають власника або власник
яких невідомий;
¾ майном, що безгосподарно зберігається, тобто такими, власник яких не
забезпечує належну їх збереженість і позбавлений права власності з
виплатою відповідного грошового відшкодування;
¾ майном, що підлягає арешту на підставі вироку суду про конфіскацію в
карній справі особи власника документів.
До державної архівної установи можуть надходити документи особового
походження, створені самими архівістами в результаті ініціативного
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документування подій минулого або сучасності працівниками самої архівної
установи.
Після проведення експертизи цінності документів особового походження,
створених самими архівістами в результаті ініціативного документування,
укладається акт приймання-передавання, який схвалюється на ЕПК і
затверджується керівником державної архівної установи. Документи передають на
зберігання разом із супровідною документацією та договором про обмеження в
доступі та використанні, якщо такі умови було висунуто. Право встановлення
обмеження в доступі до документів, створених у результаті ініціативного
документування та у використанні їхньої інформації мають особи, що були опитані
співробітниками архіву. Для запобігання можливих непорозумінь в анкеті
опитуваного має бути графа “Умови доступу”.
У разі надходження документів у дарунок або шляхом купівлі-продажу,
власник документів особового походження подає на ім’я керівника архівної
установи заяву встановленого зразка (див. Додаток 11 ), в якій він зазначає умови
передавання документів до державної архівної установи.
Працівник державної архівної установи, що вів/веде переговори з власником
документів, зобов’язаний перевірити правильність зафіксованих умов, на яких
здійснюється передавання документів та видати власнику документів розписку
(див. Додаток 12 ), в якій зазначають ким, від кого і в якій кількості отримано
документи (в документах, папках, в’язках тощо).
Після отримання заяви від власника документів та надання йому розписки,
документи (видання, музейні предмети) доставляють до архівної установи з
додержанням транспортування архівних документів.
Кожне надходження документів особового походження ставлять на
попередній облік і фіксують у Книзі попередньої реєстрації документів особового
походження, що надійшли до держархіву (див. Додаток 13 ). Для цього
документи підлягають первинному розбиранню: архівні документи, музейні
предмети, друковані видання. Книга попередньої реєстрації документів особового
походження ведеться у відповідному відділі (Формування НАФ та діловодства).
Відомості до неї вносять з розписки та заяви за такими графами:
¾
номер за порядком (1);
¾
дата приймання документів під розписку (2);
¾
прізвище та ім’я фондоутворювача (назва фонду) або документів (3);
¾
особа, від якої надійшли документи, її адреса, телефон, Е-mail (4);
¾
прізвище співробітника, який прийняв документи (5);
¾
коротка характеристика надходження (6);
¾
кількість умовних облікових одиниць (справи; документи; аркуші),
друковані видання, музейні предмети (7а, 7б, 7в);
¾
дата передавання до проміжного архівосховища (8);
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¾
дата передавання документів співробітнику для експертизи цінності і
укладання здавального опису (8);
¾
дата розгляду на ЕПК архівної установи (9);
¾
дата передавання у відділ забезпечення збереженості чи повернення
документів власнику (або передавання документів для наукового описування) (9);
¾
примітки (10).
Для оперативності користування обліковими даними паралельно з книгою
попередньої реєстрації документів особового походження рекомендовано вести
“робочу” картотеку і/або в електронному форматі базу даних їх обліку. Картки
систематизують в межах груп, які визначаються родом діяльності
фондоутворювачів, а в межах кожної групи за алфавітом прізвищ
фондоутворювачів. На картці фіксують: ПІБ фондоутворювача; дати і обсяги
надходжень його документів; ПІБ працівника архіву, який веде з власником
документів.
Після приймання документів на постійне зберігання на картці проставляють:
номер за книгою обліку надходження документів;
• номер фонду;
• кількість документів;
• дату передачі документів для їх наукового описування.
На разі таку картотеку рекомендовано можна вести і в екранному форматі
(база даних потенційних фондоутворювачів).
2.7 Укладання опису первинного розбирання
З метою фіксації результатів відбору документів особового походження на
постійне зберігання, а також їх попереднього обліку укладають опис первинного
розбирання документів, який в архівній практиці часто називають “здавальним
описом”. Опис первинного розбирання є результатом т. зв. ідентифікаційного
описування або попереднього групового описування документів не оформлених у
справи. Окрім ідентифікаційних та облікових функцій (одиниця обліку – документ)
інформація, яку можна почерпнути з опису первинного розбирання, суттєво
впливає на подальший процес роботи з документами під час фондування,
експертизи цінності тощо.
Документи, об’єднані самим фондоутворювачем (власником документів)
і/або які передаються за описом, укладеним самим фондоутворювачем (власником),
не перегруповують і не пересистематизовують.
У разі, якщо власник надає документи на експертизу цінності з наміром
подальшого безоплатного передавання на постійне зберігання шляхом дарування,
опис первинного розбирання включають складовою частиною до акта прийманняпередавання.
Якщо власник подає документи на експертизу цінності з метою подальшого
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продажу державі, то опис первинного розбирання укладають у вигляді
розціночного опису (опис первинного розбирання має додаткову графу “Вартість,
грн”). У разі позитивного вирішення питання щодо купівлі-продажу документів
його також включають до акта приймання-передавання.
У разі, якщо власник подає документи на експертизу цінності з метою
внесення до НАФ без наміру передавання у власність держави з ним укладають
окремий договір на упорядкування документів, які будуть зберігатись у власника.
На підставі цього договору укладають опис первинного розбирання, затверджений
примірник якого видають власнику документів.
Опис документів, укладений під час первинного розбирання, повинен
розкривати основний їх склад, загальний зміст, забезпечувати облік та оперативний
пошук. В цілому, деталізація первинного розбирання залежить від цінності
документів.
Первинне розбирання рекомендовано проводити у два етапи: перший –
безпосередньо за місцем знаходження документів особового походження у
присутності їх власника. Це надасть можливість відібрати документи, які не
становлять наукової цінності; укласти правильні заголовки, встановити дати,
анотувати фото та кіно-, відео-, фонодокументи, розшифрувати нерозбірливі
підписи тощо. Другий – у державній архівній установі, для безпосереднього
укладання опису первинного розбирання. На другому етапі первинного розбирання
всі документи, що не підлягають зберіганню в держархіві, за актом повертають
власнику або знищують за його згодою (під розписку).
У разі, якщо відразу встановити культурну цінність документа неможливо,
його залишають в архівній установі до остаточного висновку ЕПК (висновок
експерта).
Атрибуція документів, яка потребує їх поглибленого вивчення, а також
комплексного вивчення усіх документів фонду, або інших фондів (спеціальної
літератури) на етапі первинного розбирання документів не проводиться. Виняток
становлять фотодокументи (кіно-, фонодокументи), до яких не має супровідної
документації. Встановлювати дати та анотувати такі документи необхідно саме на
етапі первинного розбирання.
Основними вимогами до опису первинного розбирання документів є:
¾
розкриття основного складу і змісту документів;
¾
забезпечення їх обліку та збереженості;
¾
створення умов для пошуку документів.
У процесі первинного розбирання документів особового походження
здійснюють їх групування відповідно до типових (загальних) схем систематизації
документів у фондах особового походження (детальніше див. другий розділ).
В основу методики укладання опису первинного розбирання документів
особового походження покладено типово-видову класифікацію документів. У

44
середині цих груп документи об’єднують відповідно до загальних схем
систематизації за розділами:
• Творчі праці фондоутворювача (“Рукописи”).
• Творчі праці фондоутворювача не з основного роду діяльності.
• Біографічні документи (можлива інверсія цього розділу з першим).
• Записні книжки (за потреби).
• Епістолярій.
• Документи, зібрані фондоутворювача.
• Документи інших осіб, що відклались у фонді.
• Документи про фондоутворювача.
• Зображувальні документи.
• Колекції.
В описі первинного розбирання допускають відхилення від типової схемисистематизації документів (див. Додаток 14). Так, наприклад, документи до
біографії фондоутворювача можна розміщувати на початку опису; мемуари та
документи майново-господарського характеру (у разі, якщо їх кількість незначна)
можуть бути включені до групи документів біографічного характеру. У разі
наявності серед документів фондоутворювача значної кількості зображувальних
документів (живопис, графіка, фотографії) та документів зі спеціальним носієм
(кіно-, відео-, фонодокументи) і/або, які не підлягають віднесенню до жодного з
розділів, передбачених схемою систематизації, їх рекомендовано виділяти у
розділах “Живопис”, “Кінодокументи” тощо.
Під час укладання опису первинного розбирання не проводиться:
• систематизація документів за хронологією;
• встановлення дат та іншої атрибуції документів (за винятком тих
документів, які приймають з супровідною документацією);
• нумерація аркушів (за виключенням унікальних документів, які
обліковують поаркушно).
Систематизувати, встановлювати дати та здійснювати іншу атрибуцію
документів необхідно тільки у разі, якщо вони надходять на умовах купівліпродажу.
Деталізація типової схеми класифікації в описі залежить від цінності
документів особового походження, різноманітності їх видів документів та
кількісних показників.
2.7.1. Формування первинних (“умовних”) справ
Формування первинних справ та їх описування здійснюють за такими
встановленими правилами: до справи включають від 1 до 50 документів, за умови,
що обсяг справи не повинен перевищувати 200 аркушів.
На етапі первинного розбирання документи організовують в умовні справи
(упакування), кількість яких не повинна перевищувати у групі “Біографічні
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документи” – 50 документів, можна об’єднувати в одне пакування (умовну
справу). У разі наявності значної кількості таких документів їх поділяють на кілька
груп:
•
автобіографії, анкети;
•
довідки, посвідчення;
•
членські білети, орденські книжки, пропуски;
•
мандати, запрошення тощо;
•
трудові договори, контракти тощо;
•
грамоти, вітальні адреси.
Кількісний підрахунок документів до біографії здійснюють подокументно із
зазначенням кількості зошитів, блокнотів, зшитків тощо.
“Документи майново-господарського характеру” можна включати до
групи документів біографічного характеру (за наявності незначної кількості)
окремою підгрупою.
“Творчі праці” (“Рукописи творчих праць”, “Рукописи”) систематизують за
жанровою або тематичною ознаками. У заголовку зазначають вид документа і
його авторську назву. Кожний рукопис твору і кожний його варіант вважається
окремим документом.
У разі, якщо твір розміщений у кількох зошитах (блокнотах), усі вони
обліковується як один документ. Рукописи праць малих форм (статті, огляди,
повідомлення, лекції, тези, оповідання, нариси, вірші) групують разом, і
підраховують подокументно. У заголовок виносять лише декілька назв.
Документи з/до наукових тем і розробок формують у справи за тематичною
ознакою. У заголовках зазначають тематику робіт.
Документи підготовчого характеру (чорнові записи, виписки, списки,
бібліографії тощо), зібрані для конкретних праць і творів, групують окремо. У
разі наявності значної кількості виписок до однієї наукової праці чи художнього
твору їх організовують в окрему справу, розміщують за рукописом чи групою
варіантів рукописів і обліковують як один документ.
За наявності незначної кількості таких документів їх групують в одну
справу, розміщують наприкінці розділу “Творчі документи” (“Рукописи”) і
обліковують як один документ.
Відомості про наявність у справі підготовчих документів зазначають
наприкінці заголовка справи.
У разі, якщо до рукопису додається рецензія, відзив, то їх групують разом,
а обліковують як окремі документи.
Документи, що відносяться до архітектурно-будівельних, художньоконструкторських та інших проектів, об’єднують в пакування за проектами; у разі
їх незначної кількості, – за тематичною або хронологічною ознакою.
Документи творчого характеру, пов’язані з винахідницькою або
раціоналізаторською діяльністю (описання, креслення, схеми, плани, графіки,
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фотографії тощо), об’єднують у справи за об’єктами діяльності, та за
хронологічного ознакою (у разі якщо їх обсяг незначний).
Систематизацію творчих документів художників (живопис, графіка)
здійснюють за технікою виконання та формою: етюди до картин, ілюстрації, серії
малюнків, ескізи декорацій і костюмів формують окремими справами. Кожний
окремий аркуш обліковують як один документ незалежно від кількості малюнків
на ньому.
Кожний альбом з малюнками обліковується як один документ. У альбомах з
малюнками видатних (визначних) художників підраховують кількість малюнків і
кількість аркушів.
Фотокопії і репродукції з картин художників та фотографії картин,
скульптурних робіт об’єднують в окремі справи і підраховують подокументно.
Наприкінці цього розділу окремою групою розміщують каталоги картин
(виставок) фондоутворювача. Кожний каталог обліковують як окремий документ.
Нотні рукописи формують і обліковують так само як і рукописи наукових
праць і художніх творів. Музичні твори, об’єднані автором під одним номером
(опусом), складають окрему групу.
Творчі документи акторів тексти ролей та вистав, в яких вони брали
участь, об’єднують у групи таким чином: тексти ролей з помітками, тексти ролей
без поміток, тексти вистав з помітками, тексти вистав без поміток.
Кожна роль і кожна п’єса вважається окремим документом.
Підрахунок документів цих груп здійснюють подокументно, або у справах із
зазначенням кількості аркушів.
Фотодокументи, пов’язані з артистичною творчістю, групують за виставами і
можуть включатися до розділу “Зображувальні документи”.
В архівних фондах особового походження театральних та кінорежисерів
документи об’єднують в групи за виставами, фільмами. За наявності значної
кількості документів однієї вистави (фільму) групування проводять за такими
видами документів:
•
стенограми обговорень вистави; плани, мізансцени вистави,
підготовчі документи до фільму;
•
фотографії репетицій вистав, робочих моментів, кінозйомок, фото
проб акторів на ролі;
•
фотографії сцен з вистав, кадри з фільмів;
•
програми, афіші, буклети, рекламні плакати до даної постановки;
•
підбірки рецензій і відзивів.
Фотодокументи не рекомендовано об’єднувати в одній справі з
рукописами (текстовими документами).
Кожен з цих видів документів об’єднують в окрему справу з самостійним
номером, але в здавальному описі описують в одній групі з усіма документами до
фільму чи вистави.
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Приклад:
№ 10-15 В. Іванов “На передовій”. Режисерський сценарій, фотопроби
акторів на ролі, підбірка рецензій. 15 док.
У розділі “Епістолярій” листи і телеграми фондоутворювача та до
фондоутворювача об’єднують у справи за кореспондентською ознакою:
•
листи фондоутворювачів об’єднують у справи за кореспондентською
ознакою і розміщують за абеткою прізвищ під окремими номерами;
•
листи родичів, друзів, знайомих можна об’єднувати в одну справу з
урахуванням нормативної кількості аркушів;
•
листи від установ, організацій тощо групують окремо;
•
листи читачів, глядачів, виборців тощо, у разі наявності їх незначної
кількості, об’єднують в одну справу.
У разі наявності значної кількості епістолярію їх можна об’єднувати у
справи за початковими літерами прізвищ (за однією або кількома літерами).
Приклад:
1. Листи до Гуменюка С. К. від різних осіб на літеру “А”
2. Листи до Гуменюка С. К. від різних осіб на літери “К”-“Я”.
Кожен лист з доданим до нього конвертом вважають окремим документом.
У разі, якщо конверт і/або поштова марка носять рідкісний характер їх обліковують
окремо.
У описі первинного розбирання виокремленні групи листів (за потреби
окремі підгрупи) описують під самостійним номером і заголовком.
Документи, що входять до складу розділу “Зображувальні документи”,
систематизують таким чином:
- малюнки художників (не фондоутворювача);
- фотографії фондоутворювача (індивідуальні, групові);
- сімейні фотографії, фотографії родичів фондоутворювача;
- фотографи різних осіб з дарчими написами фондоутворювачу (за абеткою
їх прізвищ);
- фотографи різних осіб без дарчих написів;
- фотографії, пов’язані зі вшануванням та увічненням пам’яті
фондоутворювача;
- фотографії, зібрані фондоутворювачем;
- альбоми з фотографіями.
Фотоальбом, що має скріплену основу, складає окрему справу і його
обліковують у справах (альбом) та у документах (кількість фотографій, вміщених в
альбомі, вказують у круглих дужках).
Приклад:
№ 21-25. Фотоальбоми Ларіна І. М. з родинними фотографіями.
5 справ (215 фотогр.)
До групи “Зображувальні документи” можна включати фотографії,
пов’язані з артистичною діяльністю фондоутворювача (у ролях і кінопробах,
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сценах з постановок тощо).
Розрізнені фотографії підраховують тільки подокументно. Облік здійснюють
за принципом: одна фотографія – один документ.
“Документи, зібрані фондоутворювачем”, складають окремий розділ опису
первинного розбирання. Ці види документів формують у справи за обраною
класифікаційною ознакою і обліковують залежно від їх значущості: подокументно
або в неописаних справах (папках).
За документами розміщують групу “Друковані видання” та “Музейні
предмети” (за потреби). Книги з особистої бібліотеки фондоутворювача можуть
складати кілька груп:
- видання творів фондоутворювача, у тому числі збірники, альбоми,
альманахи з його публікаціями, нотні видання, афіші, програми, каталоги виставок
тощо;
- книги і брошури з ілюстраціями фондоутворювача;
- книги з дарчими написами фондоутворювача;
- книги з помітками фондоутворювача;
- книги з дарчими написами фондоутворювачу;
- колекції рідкісних і цінних друкованих видань (книги, газети, ноти,
філокартичні видання, плакати тощо), зібрані фондоутворювачем;
- література про життя й діяльність фондоутворювача - спочатку
українською, а потім - іноземними мовами за абеткою прізвищ авторів.
Друковані видання з цінними автографами та змістовними дарчими
написами приймають на постійне зберігання навіть у разі наявності у бібліотечних
сховищах примірників видань цього тиражу (редакції).
Державні архівні установи, що приймають предмети музейноекспозиційного характеру, наприкінці опису первинного розбирання окремим
розділом фіксують кількісні характеристики та коротке описання музейних
предметів. До музейних предметів відносять речі меморіального характеру, що
відображають оточуюче середовище фондоутворювача, предмети образотворчого
мистецтва, музичні інструменти тощо.
У підсумковому запису зазначають: число назв музейних предметів та їх
загальну кількість.
Газети й журнали (або вирізки з них) з творами фондоутворювача
розміщують у розділі “Рукописи” і підраховують подокументно.
Газети і часописи з номерами (числами), присвяченими фондоутворювачу, з
рецензіями і відзивами на його твори (вистави, фільми, виставки тощо),
розміщують у розділі “Документи про фондоутворювача” і обліковують за
пакуваннями (справами).
Під час укладання опису первинного розбирання допускається виділення
окремою структурною одиницею розділу “Розсип” (різне), до якого включають
окремі аркуші рукописів, конверти без листів, неатрибутовані документи. Такі
документи обліковують у пакуваннях (загальним обсягом до 200 аркушів).
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Опис первинного розбирання завершують підсумковим записом (цифрами та
словами) щодо кількості документів, включених до опису. Вести облік документів
у коробках, в’язках, мішках, кілограмах, погонних (лінійних) метрах не
рекомендовано.
Опис первинного розбирання підписує співробітник, що здійснював відбір
документів на постійне зберігання та укладав опис, зазначаючи свою посаду та
дату.
У разі позитивного рішення ЕПК щодо приймання документів на постійне
зберігання, перший примірник опису первинного розбирання і наглядову справу
передають до відділу (сектору) обліку державного архіву і включають до справи
фонду. Другий примірник, разом з документами передають до підрозділу, що
здійснює наукове описування документів. Третій – передають фондоутворювачу
(власнику документів особового походження)6.
Документи, що не становлять культурної цінності, повертають власнику або
знищують (за згодою власника).
2.8 Процедура внесення
документів особового походження до складу НАФ
Питання щодо приймання документів особового походження на постійне
зберігання до НАФ вирішується на засіданні ЕПК державної архівної установи.
До розгляду на засідання ЕПК необхідно підготувати такий пакет
документів:
¾ заява фондоутворювача або власника документів з резолюцією директора
відповідної архівної установи;
¾ проект договору дарування або купівлі-продажу;
¾ довідка завідувача відповідного відділу, в якій необхідно викласти:
• про документи якої особи (фондоутворювача) пропонуються до розгляду на
засіданні ЕПК, від кого вони надходять (хто є їх власником);
• проект назви фонду, якщо документи архіву даного фондоутворювача
вперше включаються до НАФ, або рекомендується, до якого фонду пропоновані
документі слід віднести;
• про умови, на яких можливе передавання документів на постійне зберігання
з одночасним передаванням власником права власності на них державі у разі
визнання документів такими, що підлягають внесенню до НАФ (безкоштовно,
грошова винагорода, передавання тільки окремих документів, умови доступу і
подальшого використання тощо);
¾ висновок експерта, у якому необхідно викласти:
• характеристику діяльності фондоутворювача: дати життя, етапи життя і
У разі приймання документів на умовах купівлі-продажу укладають ще й четвертий
примірник, який передають до бухгалтерії.
6
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творчості, місце і роль у суспільстві, політиці, науці, літературі, мистецтві, у
перебігу тих або інших процесів, подій, явищ. Для визначних і видатних осіб, чия
діяльність отримала визнання у суспільстві і досліджена в наукових працях,
надавати таку характеристику не обов’язково. Її можна обмежити датами життя,
основними етапами діяльності, списком основних наукових праць або творів;
• характеристику документів особового походження: повноту складу, зміст
документів, їх унікальність, ступінь актуалізації, стан збереженості документів
(фізичний стан), значення документів як науково-історичних джерел;
• висновки та пропозиції про доцільність приймання документів в дарунок
(або шляхом купівлі-продажу);
• пропозиції щодо фондування документів (окремий фонд, колекція) його
назви тощо;
• пропозиції про віднесення даного фонду до І, II або ІІІ категорії.
¾ проект акта приймання-передавання з описом первинного розбирання;
¾ проект розціночного опису, якщо документи надходять на підставі договору
купівлі-продажу.
На документи, що надходять на постійне зберігання безкоштовно (шляхом
дарування), експертний висновок готує співробітник архівної установи, який
контактував з власником, здійснював відбір документів на постійне зберігання і
укладав здавальний опис.
У разі, якщо документи надходять на постійне зберігання на умовах купівліпродажу, висновок експерта готують працівник, що укладав проект розціночного
опису, і експерт, призначений головою ЕПК з числа провідних наукових
співробітників державної архівної установи і/або запрошених фахівців відповідної
галузі.
Усі необхідні документи щодо комплектування зосереджують в наглядовій
справі. На засіданні ЕПК заслуховують і обговорюють: заяву фондоутворювача або
власника документів, довідку завідувача відділу, що відповідає за комплектування
відповідної державної архівної установи, висновок експерта, проект розціночного
опису. За результатами обговорення шляхом відкритого голосування ЕПК приймає
рішення про:
• доцільність /недоцільність внесення документів до НАФ ;
• доцільність приймання документів від власника у дарунок;
• доцільність або недоцільність приймання документів від власника на
умовах купівлі-продажу.
Результати обговорень і рішення ЕПК оформлюють протоколом.
У разі, якщо документи особового походження вже було внесено до НАФ,
питання про доцільність чи недоцільність приймання таких документів у дарунок з
передаванням права власності на них державі, підлягає розгляду на засіданні ЕПК.
На особливу увагу заслуговують умови дарування, оскільки важливо
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дотримуватись принципу неподільності фонду. Пропонується рекомендувати
власникам передавати документи до однієї архівної установи.
У разі виникнення конфліктних ситуацій між спадкоємцями документів
особового походження, питання щодо приймання документів рекомендовано
вирішувати так:
• відкласти або відхилити пропозицію взагалі;
• прийняти документи на депоноване зберігання;
• розглянути питання тільки на предмет щодо внесення до НАФ.
Під час розгляду питання щодо доцільності купівлі документів враховують
їх інформаційну та споживчу цінність, а також стан збереженості документів.
Встановлення назви для нового фонду (внесення до вже існуючого)
Назву фонду визначають для всієї сукупності документів фонду особового
походження, що вперше надходять на експертизу цінності з метою внесення до
складу НАФ, незалежно від подальшого місця зберігання документів і форми
власності на них.
У разі визнання документів особового походження, такими, що підлягають
внесенню до НАФ, а на державному зберіганні вже перебуває частина документів
особового походження даного фондоутворювача, у такому випадку нове
надходження документів має бути об’єднане в одному фонді з тими документами,
що надійшли на зберігання раніше.
У разі визнання документів особового походження, такими, що підлягають
внесенню до НАФ та подальшому передаванню на тимчасове/депоноване
зберігання, документи обліковують у книзі приймання на тимчасове/депоноване
зберігання окремим фондом, але з тією ж назвою, яку має архівний фонд, що
зберігається у держархіві.
Якщо документи особового походження визнані такими, що підлягають
внесенню до НАФ, але власник відмовляється передавати їх у державну власність,
у такому випадку документам надають ту ж саму назву, що й документам, які
зберігаються в державній архівній установі.
Встановлення категорії новоутвореного фонду або уточнення категорії у
зв’язку з новими надходженнями
Під час розгляду пропозиції про віднесення новоутвореного фонду або
уточнення категорії вже існуючого, у зв’язку з новими надходженнями, особовому
фонду присвоюють І, II або ІІІ категорію (детальніше див. перший розділ).
Затвердження акта приймання-передавання
Під час розгляду питання про затвердження акта приймання-передавання
комісія встановлює відповідність укладеного облікового документа щодо
відображення (розкриття) кількості, складу та основного змісту документів, що
приймаються, а також забезпечення їх обліку та збереженості. Результати
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обговорення і рішення ЕПК оформлюються протоколом.
У разі надходження документів на підставі договору купівлі-продажу до
протоколу додають опис первинного розбирання у вигляді розціночного. Протокол
ЕПК і акт приймання-передавання затверджує директор державної архівної
установи.
2.9 Оформлення приймання
документів особового походження на постійне зберігання
Результати рішення ЕПК у письмовому вигляді надаються фондоутворювачу
або власнику документів у вигляді витягу з протоколу з супроводжувальним
листом.
Якщо власник документів не погоджується з результатами ЕПК у такому
випадку документи особового походження можуть бути:
- включені до складу НАФ та повернені власнику під розписку;
- повернені власнику під розписку без внесення до НАФ.
У разі згоди власника документів з результатами рішення ЕПК, між ним та
уповноваженою особою від держархіву укладається договір дарування або договір
купівлі-продажу у двох примірниках. Один примірник договору дарування
залишається у дарувальника, а другий – з усією документацією, передають до
відділу обліку державної архівної установи. Рекомендовано попереджати власника
документів про те, що після здійснення наукового описування частина документів,
переданих ним у дарунок може бути виділена як така, що не підлягає зберіганню і
буде йому повернена або знищена (за домовленістю під розписку).
Договір купівлі-продажу укладають у чотирьох примірниках, один з яких
передають колишньому власнику, другий разом з документами наглядової справи у
відділ (сектор) обліку, а третій разом з протоколом ЕПК і розціночним описом до
бухгалтерії для оформлення грошових розрахунків, четвертий до відділу, що
здійснює наукове опрацювання та створення довідкового апарату.
Кожна пропозиція щодо купівлі-продажу документів особового походження
розглядається на засіданні ЕПК архіву окремо і оформлюється окремим
протоколом.
Акт приймання-передавання документів до державної архівної установи
фіксує факт приймання документів, у відповідній графі якого зазначають підставу
приймання: договір дарування, купівлі-продажу, заповіт, свідоцтво про право
успадкування, рішення суду, договір про передавання на тимчасове (депоноване)
зберігання тощо.
Акт приймання-передавання підписують: особа, яка передає документи
(власник, особа – охоронець спадкового майна, працівник архівної установи, який
здійснював ініціативне документування (за дорученням власника документів) та
особа, яка приймає документи (уповноважена керівництвом держархіву, працівник
архівної установи). Затверджує акт приймання-передавання керівник державної
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архівної установи.
Один примірник первинного опису передають фондоутворювачу (власнику
документів). Після завершення наукового описування переданих ним документів,
йому також надається примірник архівного опису.
Оформлений в установленому порядку акт приймання-передавання
документів особового походження на постійне зберігання є обліковим документом,
на підставі якого передані документи обліковують у складі тих документів НАФ,
що належать державі і перебувають на постійному зберіганні в конкретній
державній архівній установі.
Номер акта приймання-передавання та скорочений заголовок назви фонду
зазначають на кожній справі (окремому пакуванні) прийнятих на зберігання
документів.
Після позитивного рішення ЕПК щодо прийняття документів на постійне
зберігання на умовах дарування перші примірники договору дарування та акту
приймання-передавання передають до відповідного відділу державної архівної
установи, що здійснює облік; другі – колишньому власникові, треті зберігають у
справі фонду.
Після надходження документів на постійне зберігання (за грошову
винагороду), перші примірники укладеного договору купівлі-продажу і акта
приймання-передавання передають до відповідного відділу державної архівної
установи; другі – особі, що передала документи, а треті – передають до бухгалтерії,
четверті – у справі фонду.
Документи, прийняті на постійне зберігання передають до відповідного
відділу, що здійснює облік та знімають з попереднього обліку (у відділі
комплектування), про що робиться відповідний запис у Книзі попередньої
реєстрації документів особового походження.
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РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ В АРХІВНИХ ФОНДАХ
ОСОБОВОГО ПОХОДЖЕННЯ
§ 1. Фондування та визначення категорій фондів особового походження
1.1. Визначення фондової належності та хронологічних меж документів
особових фондів
Фондування документів особового походження – це процес їх організації за
фондовою системою в архівні фонди (колекції) особового походження, визначення
їх назв, хронологічних меж і крайніх дат документів фонду (колекції).
1.1.1 Визначення фондової належності документів
Сутність фондування полягає у визначенні та уточненні складу і змісту
окремих документів/ комплексів документів, а також встановленні назв фондів і
колекцій. Фондування реалізується під час розгляду питання щодо прийманняпередавання документів на постійне зберігання до державного архіву за
результатами рішення ЕПК; у процесі наукового описування сформованих фондів;
удосконалення і перероблення описів; проведення цільової експертизи цінності
документів. При цьому всі документи, що не відносяться до фонду, повертають
власнику (або утилізують) або приєднують до інших фондів
Частина одного документального фонду – сукупності документів,
сформованої в одному особовому середовищі, визнаної цінною за результатами
архівної експертизи – розглядається як первісний архівний фонд особового
походження.
З окремих первісних фондів, окремих частин первісних фондів або
сукупностей окремих первісних фондів формують вторинні комплекси документів,
об’єднані історичними, генетичними або логічними зв’язками – архівні фонди
особового походження (у т. ч. колекції). З документів особового походження, що
надходять до державних архівів, можуть бути сформовані: фонди особового
походження, архівні колекції, персональні зібрання. За ознакою права власності на
документи особового походження в межах архівного фонду, як правило,
утворюють колекції.
Архівні фонди особового походження поділяються на фонди окремої особи –
особові (персональні), родини – родинні (сімейні) та роду – родові (фамільні).
Родинні та сімейні фонди є різновидами об’єднаних архівних фондів.
Особовим архівним фондом називають архівний фонд, що складається з
документів, утворених у процесі життя та діяльності однієї особи та документів
щодо її творчості і увічнення її пам’яті з різними носіями, а також способами
створення та відтворення інформації7. До складу архівного фонду особового
7

Поняття “особистий фонд”, “особисті документи” вживають у разі, коли йдеться про фонд або
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походження, як правило, входять рукописи (створені різними способами (рукою,
на друкарській машині, ПК) наукових, літературних, музичних, художніх праць;
описання технічних пристроїв, будівель, винаходів; мемуари, епістолярій,
документи біографічного та побутового характеру; зображувальні документи
тощо, які відклались у результаті різних форм наукової, творчої, громадської,
педагогічної діяльності фондоутворювача; документи інших осіб, зібрані
фондоутворювачем; документи про фондоутворювача (рецензії, некрологи, списки
праць тощо).
Окремі архівні фонди особового походження відкривають для:
– осіб, які відіграли певну роль в історії розвитку тієї чи іншої сфери
життєдіяльності країни або її окремого регіону, життя та діяльність яких отримала
відповідне державне визнання, наукову чи громадську оцінку;
– осіб, які не відіграли помітної ролі в історії розвитку суспільства і не
отримали відповідного визнання і оцінки, але в особистих архівах яких відклалися
цінні за складом і змістом документи як результат родинних, дружніх, службових
зв’язків з іншими особами.
Під час організації нового архівного фонду особового походження
враховують повноту складу документів, наявність творчих і біографічних
документів, можливість подальшого поповнення.
Приклад:
На ім’я художника декоративного ткацтва С. Г. Нечипоренка (1922 р.
народж.) в ЦДАМЛМ України у липні 1993 року було відкрито особовий
архівний фонд, у складі якого нараховувалось всього 6 документів.
Протягом наступних років обсяг документів фонду збільшився до 700
документів.
Особові(персональні) архівні фонди видатних історичних діячів, службовців
високого рівня, провідних науковців, класиків літератури і мистецтва тощо
можуть складатися з мінімальної кількості документів навіть тоді, коли
перспективи подальшого комплектування практично відсутні.
Приклад:
Франко Іван Якович (1856–1916), український письменник, вчений і
громадський діяч – 1 справа.
До складу персональних архівних фондів державних, військових,
політичних, громадських діячів; діячів науки, агропромислової, промислової та
банківсько-фінансової сфер, культури (у тому числі фізичної), освіти, літератури і
мистецтва входять творчі документи, листування, особисті документи
документи конкретної особи. Дефініцію “особовий архівний фонд” – вживають безвідносно до конкретної
особи – фондоутворювача, а відтак вона є більш прийнятною для професійного середовища архівістів.
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фондоутворювача; документи, що відклалися у результаті його творчої, службової,
політичної, громадської діяльності; документи, зібрані фондоутворювачем для
своїх праць і з тем, що його цікавили; документи фондоутворювача майнового та
побутового характеру.
До складу особових архівних фондів можуть бути включені документи про
фондоутворювача, що утворилися як за життя, так і після його смерті: спогади і
статті про нього, рецензії на його твори, праці з присвятою йому, постановки та
екранізації його творів, листи третіх осіб із згадкою про фондоутворювача тощо.
До складу персональних архівних фондів включають документи родичів
фондоутворювача, якщо вони не розглядаються як окрема частина родинного або
родового фонду.
Документальні комплекси, що утворилися у процесі життя та діяльності
окремих осіб, тобто їх первісні фонди, можуть об’єднуватися в один архівний фонд
за ознакою спільності походження своїх утворювачів, спільної їх творчої і/або
іншої діяльності, участі у тих чи інших подіях.
Архівні фонди, що складаються з документальних комплексів окремих осіб,
об’єднаних за ознакою генеалогічних зв’язків, називають родинними (сімейними)
та родовими(фамільними).
Родинний (сімейний) архівний фонд складається з документів, що
утворилися в процесі життя і діяльності представників однієї сім’ї, родини (не
більше 3-х поколінь: батьки, діти, онуки).
У своїй більшості родинні архівні фонди – це сукупність особових фондів
окремих членів родини, у складі яких збереглися документи, спільні для всієї сім’ї,
які не варто роз’єднувати на окремі фонди.
Приклад:
Беретті – українські архітектори, академіки Петербурзької Академії
Мистецтв:
Вікентій Іванович (1781–1842);
Олександр Вікентійович (1816–1895), син.
Родовий (фамільний) архівний фонд складається з документів, що
утворилися в процесі життя і діяльності представників одного роду по прямій лінії
(понад 3 покоління) та представників бічних генеалогічних ліній, пов’язаних з
основним родом спільними майновими та іншими відносинами.
Родинні та родові фонди можуть складатися із спільних для усієї родини
(роду) майново-господарських і генеалогічних документів та особових підфондів
(документальних комплексів) окремих членів родини (роду).
Документи окремих представників роду або родини, що є відомими
діячами у тій чи іншій сфері людської діяльності, можуть бути виділені в окремі
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самостійні особові архівні фонди незалежно від кількості документів у разі, якщо
за своїм складом та змістом вони значно відрізняються від інших комплексів
родинного (родового) фонду.
Приклад:
У ЦДАМЛМ України документи О .Є. Корнійчука, українського
письменника, державного і громадсько-політичного діяча (об’єднані у 2291
справу) та документи його дружини, В. Л. Василевської, польської
письменниці і громадсько-політичної діячки (957 справ), складають окремі
особові архівні фонди.
У разі тісної творчої співпраці членів родини, навіть за наявності значної
кількості документів, їх рекомендовано об’єднувати в одному родинному
архівному фонді.
Приклад:
Документи М. М. Крушельницького, українського актора, режисера,
театрального педагога та документи його дружини Є. О. Петрової,
української актриси складають один об’єднаний родинний архівний фонд
(ЦДАМЛМ України)
Окремі документи родичів та окремі документи роду, що не складають
цілісних документальних комплексів і мають другорядне значення у порівнянні з
документами основного фондоутворювача, включають до складу особового
архівного фонду основного фондоутворювача окремим розділом.
Об’єднаними архівними фондами називають фонди, що складаються з
документів особового походження, утворених у процесі життя та діяльності
декількох осіб. Прикладом творчої співдружності можуть бути спортивні,
літературні, естрадні дуети, політична або громадська співпраця тощо.
Приклад:
Груша і Лазоренко, українські музичні діячі: Груша (псевд. Грушевський)
Федір Тимофійович (1893–1970), оперний співак; Лазоренко Юрій
Дмитрович (1910–1944), кобзар.
Склад об’єднаних фондів особового походження, в основу утворення яких
покладено ознаки спільності характеру або роду діяльності, чи спільності участі у
будь-яких подіях, надзвичайно рухливий. Такі фонди можуть доповнюватись за
рахунок нових надходжень, і, водночас, окремі документи особового походження з
їх складу можуть вилучатися у зв’язку з відкриттям окремого фонду. Інколи такі
об’єднані архівні фонди називають архівними колекціями.
Архівна колекція (фонд) – це сукупність документів, утворена в процесі
діяльності різних осіб, об’єднана утворювачем за хронологічною, тематичною,
номінальною чи іншою ознакою. Колекції, зібрані за однією ознакою, повинні мати
її репрезентацію у своїй назві. Колекціям, які зібрані за кількома ознаками, як
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правило, надається назва за найменуванням фондоутворювача.
Приклад:
1. Колекція екслібрисів, зібраних Олексієвим Ростиславом Івановичем.
2. Документи українських колекціонерів – збирачів творів літератури і
мистецтва. Колекція
3. Твори образотворчого мистецтва з художніх виставок України. Колекція.
4. Твори композиторів XVIII–XIX ст. Колекція
Колекції можуть бути сформовані фондоутворювачем і надходити до
державної архівної установи у складі архівного фонду особового походження або
окремим комплексом. У першому випадку колекція становитиме розділ архівного
фонду особового походження, у другому – окремий архівний фонд.
У разі, якщо кількість документів самого фондоутворювача незначна, у
порівнянні з його колекцією, документи включають до складу колекції.
Колекції, що надходять на постійне зберігання у складі фонду особового
походження або самостійно фондованим комплексом документів, розформуванню
за іншими фондами не підлягають.
Склад архівних колекцій, утворених їх власниками, може змінюватись за
рахунок включення нових розрізнених документів або виключення окремих
документів зі складу колекцій в результаті проведення уточнення фондування.
Якщо на постійне зберігання до архіву надходять окремі розрізнені
документи або невеликі комплекси документів особового походження, з яких за
встановленими критеріями, не можуть бути утворені самостійні архівні фонди
особового походження, вони можуть бути об’єднані в архівні колекції
безпосередньо у державній архівній установі за видами документів, напрямами
діяльності фондоутворювачів, а також тематичною, хронологічною, географічною
та іншими ознаками.
До архівних колекцій особового походження належать також колекції,
створені в державній архівній установі з документів особового походження, що
надійшли з офіційних джерел і мають ознаки бінарного походження (наприклад,
офіційного та особового).
Приклад:
1. Облікові картки бірж праці Юзівської області та особисті документи
громадян, вивезених до Німеччини на примусові роботи в період
німецько-фашистської окупації.
2. Документи діячів українського театру та кіно.
2. Дореволюційні фотографії, створені херсонськими фотомайстрами.
3. Спогади вінничан-очевидців голодомору 1932–1933.
4. Документи перших архівістів Держархіву Івано-Франківської області.
У разі надходження до архівної установи копій документів особового
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походження на правах оригіналів, що виготовлені з документів, які зберігаються в
інших архівних установах (України чи інших держав), з них формують окремі
архівні колекції.
Приклад:
Документи особового походження з Рум’янцевської бібліотеки (колекція
мікрофільмів)
Персональне архівне зібрання – особливий вид архівного фонду особового
походження, який включає документи особового походження окремої особи (як
правило, визначного або видатного діяча у тій чи іншій сфері діяльності) або про
неї, незалежно від того, до якого архівного фонду особового походження вони
можуть відноситись за правилами фондування.
Утворювати персональні зібрання в центральних та місцевих державних
архівних установах рекомендовано тільки у виключних випадках.
Переміщувати документи з одного фонду особового походження в інший
не дозволяється, за винятком організації нових фондів особового походження з
документів, включених до складу колекцій та у разі встановлення авторства
раніше неатрибутованих документів.
У разі переміщення документів з одного фонду в інший до всіх облікових
документів вносять необхідні зміни. Передавання відбувається за актом
передавання документів з одного фонду в інший, який укладають у двох
примірниках і підкладають до відповідних справ фонду.
У разі, якщо документ створений кількома авторами, особові фонди яких
зберігаються в даній архівній установі, його включають до складу більш відомого
фондоутворювача.
Поодинокі надходження епістолярію фондують так:
– оригінали листів включають до фондів кореспондентів, а у разі їх
відсутності – до фондів адресатів;
–
листи-начерки, чернетки, невідправлені або повернені поштовими
установами – до фондів кореспондентів (авторів);
У разі, якщо в архівній установі немає фондів кореспондентів або адресатів,
документи включають до архівних колекцій листів.
Поодинокі надходження документів з дарчими написами включають до
фондів дарувальників; у разі відсутності фондів цих осіб – до фондів обдарованих
осіб.
Одиничні надходження образотворчих творів та зображувальних
документів включають до фондів авторів – художників (фотографів); у разі
відсутності таких фондів – до фондів зображених осіб. У разі, якщо в архіві таких
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фондів немає, документи включають до складу відповідної колекції.
Друковані видання із змістовними правками фондоутворювача (наприклад,
підготовлені до перевидання) включають до складу особового архівного фонду.
Всі інші видання з незначними помітками, дарчими написами та без
поміток зі складу архівного фонду виділяють і передають до фонду друкованих
видань за окремим списком. Інвентарні номери переданих друкованих видань
проставляються у графі “Примітки” опису первинного розбирання.
1.1.2 Хронологічні межі та крайні дати документів фонду особового
походження
Хронологічні межі архівного фонду особового походження визначаються
датами життя фондоутворювача, членів його сім’ї, роду.
Дати народження і смерті особи вказуються за сучасним календарним
стилем.
У назві фонду дати зазначають тільки в межах років. Повну дату
народження і/або смерті фондоутворювача (число, місяць, рік) зазначають у
передмові.
Крайніми датами документів архівного фонду особового є дата найбільш
давнього та найбільш пізнього документу.
Крайні дати документів фонду можуть бути ширшими за його хронологічні
межі, які визначаються роками життя фондоутворювача.
Приклад:
1. Вербицький Олександр Матвійович (1875–1958), український архітектор.
Крайні дати документів – 17 ст. – 1977.
2. Маслюк Михайло Григорович (1919–1995), український народний
цілитель.
Крайні дати документів: 1830–1995 (включено, зібрану фондоутворювачем
колекцію).
Крайні дати документів можуть бути вужчими за хронологічні межі фонду.
Приклад:
Тичина Павло Григорович (1891–1967), український поет, державний і
громадський діяч.
Крайні дати документів 1918–1967.
Хронологічні межі архівних колекцій визначаються періодом їх формування:
•
•

для колекціонера – датами його життя;
для архівних колекцій, утворених в архівній установі – роком
створення.
Хронологічні межі архівної колекції, як правило, відрізняються від крайніх
дат документів, що входять до її складу.
1.2 Назва фондів особового походження (колекцій)
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Назва особового архівного фонду має бути чіткою і лаконічною. Вона
складається з прізвища, імені, по батькові фондоутворювача, крайніх дат його
життя (у дужках), роду діяльності, професії або посади.
Найменування особи включає її повне справжнє (за офіційними
документами) прізвище, ім’я, по батькові та у дужках – інших менш відомих
найменувань.
Якщо загальновідомим найменуванням фондоутворювача є його псевдонім,
то його вказують першим, а за ним, у дужках записують справжнє прізвище, ім’я,
по батькові.
Усі псевдоніми (криптоніми) фондоутворювача включають до назви фонду
як ідентифікаційні дані про особу.
Приклад:
1. Савченко Яків Григорович (псевдоніми: Яків Моженко, Ярина Граділь,
криптоніми: Я. С., М. Я.).
2. Марко Черемшина (справжнє прізвище, ім'я та по батькові – Семанюк
Іван Юрійович).
У разі, якщо фондоутворювач мав декілька псевдонімів, але був знаний
здебільшого за одним із них, спочатку записують загальновідомий псевдонім, а у
дужках – справжнє прізвище, ім’я, по батькові та інші псевдоніми.
Приклад:
Василь Блакитний (справжнє прізвище, ім’я та по батькові – Уланський
Василь Михайлович; інші псевдоніми – Еллан-Блакитний, В. Еллан,
А. Орталь, Валер Проноза, Маркіз Попелястий).
У разі, якщо фондоутворювач мав набране нове прізвище, ім’я та по
батькові, спочатку записують набране ім’я повністю, а у дужках вказують
справжнє ім’я та по батькові повністю.
Приклад:
1. Торій Володимир Єфремович (справжнє прізвище, ім’я та по батькові –
Ільєвич Леонід Абрамович).
2. Первомайський Леонід Соломонович (спр. прізв. – Гуревич Ілля
Шльомович).
У разі офіційної зміни фондоутворювачем свого прізвища, спочатку
вказують загальновідоме або більш відоме, а у дужках – менш відоме прізвище.
Приклад:
Ліновський (з 1886 – Ліновський-Трофімов, псевдонім Пружанський)
Микола Йосипович.
У назвах фондів жінок, відомих під декількома справжніми прізвищами –
дівочими та у заміжжі, – вказують усі прізвища. Спочатку записують більш відоме,
а у дужках – менш відоме. Якщо фондоутворювачка була відома під псевдонімами,
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найменування її особи записують із урахуванням рекомендацій, викладених вище.
Приклад:
1. Макарова (уродж. Вишеславська) Ірина Леонідівна.
2. Яновська (уродж. Щербачова, псевдоніми – Екуртжа, Омелько Реп’ях)
Любов Олександрівна.
3. Марта Гай (справжні прізвища та ім’я: уродж. Савицька, у заміж. – Голояд
Галина Омелянівна).
4 Ганна Черінь (уродж. Гребінська, у заміж. – Паньків).
Якщо справжнє прізвище фондоутворювача має різні написання, спочатку
записують більш відомий варіант написання, а у дужках – менш відомий.
Приклад:
1. Нестурх (Нештурха) Федір Павлович.
2. Примаченко (Приймаченко) Марія Овксентіївна.
За аналогією записують ім’я та по батькові фондоутворювача.
Приклад:
1. Кривицька Леся (Олександра) Сергіївна.
2. Мілятицька Феофанія (Фаїна) Романівна.
3. Кобилецький Юрій (справжнє ім’я Іван) Свиридович.
4. Маланюк Євген (Евген) Филимонович.
5. Антонович (справжнє прізвище – Бузько) Данило Сидорович (Ісидорович).
Внесення до назви фонду всіх найменувань особи дозволяє досягнути її
точної ідентифікації, унеможливлює започаткування в одній архівній установі двох
або більше персональних фондів однієї особи під її різними найменуваннями,
підвищує ефективність пошуку документів особи. Усі відомості про найменування
особи, встановлені у подальшій роботі з документами особового походження,
виносять на розгляд ЕПК як питання щодо уточнення назви фонду.
У назвах особових архівних фондів духовних осіб зазначають їхній сан та
два імені: спочатку – набране у постригу, а у дужках – світське ім’я повністю.
Приклад:
Митрополит Іларіон (Огієнко Іван Іванович).
За потреби у назвах фондів духовних осіб зазначають конфесію або
релігійний заклад (духовний орден), до якого належав фондоутворювач.
Приклад:
Шептицький Андрей (Роман-Марія-Олександр) (1865–1944), граф,
митрополит Галицький греко-католицької Церкви, архиєпископ Львівський,
єпископ Кам’янець-Подільський, культурний і церковний діяч, меценат, дійсний
член НТШ.
У разі, якщо сфера творчої діяльності особи-фондоутворювача охоплювала
декілька галузей, їх зазначають у назві фонду у порядку значущості для
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фондоутворювача і суспільства.
У назві фонду можна використовувати характеристики, що вказують на
значимість внеску фондоутворювача у ту чи іншу галузь науки, культури,
мистецтва.
Приклад:
1. Гвоздецький Євген (1877– [1944]), адвокат, нотаріус.
2. Хоткевич Гнат Мартинович (1877–1938), письменник, редактор,
перекладач, актор, мистецтвознавець, критик, педагог, суспільний діяч.
3. Стеценко Кирило Григорович (1882–1922), композитор, хоровий
диригент, музично-громадський діяч і священик.
4. Дністрянський Станіслав Северинович (1870–1935), засновник
української правничої науки.
5. Кропивницький Марко Лукич (1840–1910), фундатор українського
професійного театру, актор, режисер, драматург і композитор.
У разі, якщо науковець, митець, спортсмен залишив після себе талановитих
учнів і/або створив цілу школу у науці, мистецтві, спорті тощо, такі відомості
репрезентують шляхом додаткової характеристики –“педагог”, “театральний
педагог” тощо.
Приклад:
1. Боберський Іван (1873–1947), педагог, організатор українського
спортивного “сокільського” руху у Східній Галичині, голова товариства
“Сокіл-Батько” у Львові
2. Донець-Тессейр Марія Едуардівна (1889–1974), оперна співачка і
вокальний педагог .
У разі, коли необхідно акцентувати на співпраці фондоутворювача з
історичними або соціально значущими для регіону громадськими інституціями,
такі відомості у стислій формі зазначають у назві фонду.
Приклад:
1. Шухевич Володимир (1850–1915), педагог, етнограф, громадський діяч,
голова товариств “Руська бесіда”, “Боян”, редактор часописів “Дзвінок” та
“Учитель” у Львові, дійсний член НТШ.
Участь у політичному житті країни, державотворенні та управлінні
державою здебільшого визначають термінами “політичний діяч”, “державний
діяч”. У разі, якщо особа була членом уряду та обиралася до вищих законодавчих
органів влади, про це стисло зазначають у назві фонду.
Приклад:
1. Шендрик Іван (1879–?), громадський діяч, керівник видавничого відділу
Генерального штабу УНР, гімназіальний професор, архівар, заступник
голови бібліологічної секції НТШ.
2. Степура Григорій (1881–1939), адвокат, член Української Центральної
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Ради, колекціонер.
Громадську діяльність непрофесійного спрямування визначають термінами
за родом діяльності.
Приклад:
Ревуцький Левко (Лев) Микола (1889–1977), композитор, музичний педагог і
музично-громадський діяч.
Хронологічні межі перебування на певній посаді, у складі тих чи інших
органів влади у назві архівного фонду особового походження не зазначають.
Приклад:
Лащенко Ростислав Митрофанович (1878–1929), юрист, історик, голова
Київського апеляційного суду у Києві.
Для військових діячів у назві фонду можна зазначати військове звання (чин)
із зазначенням армії, в якій служив фондоутворювач. Якщо особа була відома і в
інших сферах діяльності, їх зазначають у порядку значущості для
фондоутворювача і суспільства.
Приклад:
1. Окуневськнй Ярослав (1860–1929), лікар, адмірал австрійського військовоморського флоту, громадський діяч, письменник, публіцист.
2. Горук Семен (1873–1920), військовий діяч, отаман Легіону УСС і УГА,
нач. штабу Начальної Команди УГА, журналіст.
У назвах фондів представників українських дворянських родин зазначають
соціальний статус, титул (якщо він є) та характеризують сферу діяльності
фондоутворювача.
Приклад:
1. Щербатов Микола Борисович (1868–1948), князь, Полтавський
губернський предводитель дворянства з 1907 по 1913 рр.
2. Милорадович Василь Петрович (1846–1903), дворянин, член Лубенської
дворянської опіки Полтавської губернії.
3. Галагани Петро і Павло Григоровичі, поміщики Прилуцького повіту
Полтавської губернії.
У назвах фондів пересічних осіб зазначають соціальний
фондоутворювача як представника цієї верстви населення.
Приклад:
Турянський Михайло (1797–1882), львівський міщанин.

статус

У назвах фондів діячів науки, техніки і культури можна зазначати їх
належність до тієї чи іншої національної культури.
Приклад:
1. Некрасов Віктор Платонович (1911–1987), російський письменник.
2. Наморадзе Георгій Андрійович (1882–1965), грузинський письменник-
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перекладач.
3. Іван Багряний (Іван Павлович Лозов’яга) (1906–1963), український
письменник і політичний діяч голова УРДП.
4.Епштейн Марк Ісайович (1899–1949), єврейський скульптор і художник.
5. Алчевський Іван Олексійович (1876–1917), український і російський
оперний співак.
6. Моргілевський Іполит Владиславович (1889–1942), український і
російський історик архітектури.
Назва родинного або родового фонду складається з двох частин. У першій
частині записують загальне родинне або родове прізвище (яке може складатися з
одного або двох окремих прізвищ), загальновизначена сфера діяльності усіх
фондоутворювачів, їх віднесеність до національної культури. У другій частині
ідентифікують особу кожного фондоутворювача із фіксацією усіх відомостей,
визначених для окремого особистого фонду із зазначенням родинних зв’язків. Усі
спільні для обох частин відомості (приналежність до національної культури, сфера
діяльності) у другій частині не дублюються. У сімейних фондах усі особи
записують у порядку родинних зв’язків.
Приклад:
1. Шиповичі – діячі української культури:
Микола Антонович (1881–1944), композитор і мистецтвознавець;
Раїса Данилівна (1880–1966), поетеса і педагог (дружина);
Костянтин Миколайович (1907–1942), композитор (син);
Олена Миколаївна (1912–1990), композитор, піаніст, музичний педагог
(дочка).
Спільне родинне прізвище у другій частині опускають; сферу діяльності у
першій частині визначають у загальних рисах, а у другій частині конкретизують
для кожної особи. Усі характеристики: родинне прізвище, сфера діяльності,
віднесеність до національної культури зазначають тільки у першій частині, у
другій – ідентифікують у частині найменування осіб та крайніх дат її життя.
Приклад:
Россіни – українські артистки музичної комедії:
Россіна (справжнє прізвище – Скерчелетті) Юлія Вікторівна (1877–1960);
Лозинська-Россіна Юлія Гнатівна (1900–[1972]), дочка.
У разі, якщо родинне прізвище складається з двох прізвищ, у другій частині
найменування фондоутворювачів уточнюють загальновідому сферу діяльності у
другій частині конкретизують для кожного фондоутворювача. Якщо віднесеність
до національної культури спільна, її зазначають лише у першій частині назви
фонду.
Приклад:
Макаренко-Смерека – українські театральні діячі:
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Макаренко Андрій Григорович (1896-1968), актор, режисер і драматург;
Смерека (уродж. Баглій) Антоніна Михайлівна (1892-1981), актриса
(дружина).
У назвах родових фондів родини записують у генеалогічному порядку,
всередині родин – за рекомендаціями запису родинних фондів. У разі наявності в
родовому фонді документів представників бічних ліній, що носять інше прізвище,
у першій частині назви фонду зазначають загальне родове прізвище основного
роду, у другій частині записують усі відмінні прізвища конкретних осіб.
У родинних і родових фондах родинні (родові) зв’язки осіб, як правило,
зазначають у назві фонду. Для великих родових фондів з декількома бічними
лініями ці стосунки бажано зазначати під час архівного описування в історикобіографічній частині передмови (зона інформації про споріднені документи та
авторської інформації).
До назви родинних і родових фондів включають назви промислових,
агропромислових, торгово-фінансових, культурно-освітніх та інших закладів, що
перебували (перебувають) у власності родини (роду), якщо документи, що
відклалися у процесі їх діяльності, є цілісними документальними комплексами, з
яких за правилами фондування для офіційної (управлінської) документації можуть
бути сформовані окремі фонди.
У назвах об’єднаних архівних фондів, утворених за ознаками спільної
діяльності фондоутворювачів, зазначають повне найменування та крайні дати
життя кожного фондоутворювача, спільні характеристики сфери діяльності та
належності до національної культури.
Приклад:
Семенко Юліан Вікторович (1928–1986) і Мокрієва Анастасія Миколаївна
(1934–1993), українські естрадні співаки (дует).
У назвах об’єднаних архівних фондів, утворених за спільною ознакою
характеру (виду) діяльності їх утворювачів, а також участі в історичних процесах,
записують узагальнену назву до всього фонду. Ідентифікаційні характеристики
кожного з фондоутворювачів до назви фонду не включають, їх зазначають у
відповідних інформаційних зонах під час архівного описування кожного особового
підфонду у складі об’єднаного фонду та в окремому аркуші фонду.
У назві архівної колекції зазначають її видовий (номінальний) склад і/або
тематичний зміст документів, а також прізвище, ім’я, по батькові колекціонераупорядника та крайні дати його життя.
Приклад:
1. Народні українські пісні, зібрані Ячницьким Геннадієм Львовичем (1871–
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1968).
2. Документи з історії м. Олександрії Кіровоградської області та прилеглих
селищ, зібрані Новожиленком Мартином Прокоповичем (1875–1974).
У разі, якщо колекція була сформована фондоутворювачем (власником
документів особового походження), у назві фонду може зазначатись прізвище
збирача і упорядника.
Приклад:
Документи ветеранів Полтавського танкотракторного училища та його
зведеного полісу, зібрані Ульянченком Андрієм Миколайовичем (1939–
1985).
У назві колекції, сформованої в державній архівній установі,
відображається ознака, за якою вона сформована (номінальна, тематична тощо).
Приклад:
1. Чернігівщина у рукописах, фотографіях і малюнках.
2. Документи про визвольні змагання УПА на Тернопільщині.
Назви архівних фондів особового походження і колекцій затверджують на
ЕПК державної архівної установи.
Повну назву архівного фонду особового походження фіксують у всіх
облікових документах, а також на титульному аркуші опису.
На обкладинках справ та інших документах можна використовувати
скорочену назву фонду. Скорочена назва фонду особового походження складається
з прізвища та ініціалів фондоутворювача. Для сімейних та родових фондів
зазначають узагальнене прізвище, винесене у першу частину назви фонду,
наприклад: Грушевські, Любомирські.
1.3 Визначення категорій фондів особового походження
Залежно від значущості наукової, творчої та громадської діяльності
фондоутворювача, якісного і кількісного складу документів, архівні фонди
особового походження відносять до І, ІІ та ІІІ категорій. Категорія фонду суттєво
впливає на ступінь деталізації під час наукового описування документів фонду,
каталогізації, підготовки інших архівних довідників. Рішення щодо віднесення
особових фондів до однієї з трьох категорій приймає ЕПК державної архівної
установи під час розгляду питання про доцільність прийняття цих документів на
постійне зберігання.
Залежно від значущості творчої і громадської діяльності фондоутворювача,
якісного складу фонду та цінності інформаційного змісту документів, архівні
фонди особового походження відносять до макро-, мезо-, та мікро комплексів. І
категорія надається фондам світового і/або загальнодержавного значення, ІІ
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категорія – загальнодержавного і/або регіонального значення, ІІІ категорія –
регіонального і/або місцевого значення.
Архівний фонд особового походження І категорії – це документальна
пам’ятка історії та культури, що репрезентує життя та діяльність видатних діячів,
які вплинули на розвиток окремих галузей науки, культури, економіки, і заслуги
яких визнані світовою спільнотою, суспільством, державою, складається
здебільшого, з автографічних, зокрема, унікальних документів, які відтворюють
найбільш важливі відомості біографічного характеру, процес і результати наукової,
творчої діяльності цих осіб. Документи архівного фонду І категорії належать до
архівних комплексів світового і/або загальнодержавного рівня.
Приклад:
1. Особовий архівний фонд Т. Г. Шевченка – всесвітньо відомий, видатний,
український поет, письменник і художник. І категорія
2. Особовий архівний фонд О. О. Богомольця – видатний український
патофізіолог, державний і громадський діяч, академік та віце-президент АН
СРСР, дійсний член АМН СРСР, заслужений діяч науки УРСР і РРФСР,
Герой Соціалістичної Праці. І категорія.
Архівний фонд особового походження ІІ категорії містить документи, що
відображають життя і діяльність визначних осіб, які творчо розвинули починання
видатних діячів, зробили свій вагомий внесок у державну, наукову, літературну,
мистецьку чи іншу сферу суспільно-корисної діяльності. Документи фонду ІІ
категорії належать до архівних комплексів загальнодержавного і/або регіонального
рівня.
Приклад:
1. Особовий архівний фонд Н. Л. Забіли – української письменниці. ІІ
категорія.
2. Особовий архівний фонд В. Г. Заболотного – українського архітектора. ІІ
категорія.
Фонд ІІІ категорії містить документи, що відображають життєдіяльність
представників місцевої інтелектуальної еліти, виразників творчої та технічної
інтелігенції, речників соціально-економічної сфери діяльності регіону. Фонд
особового походження ІІІ категорії містить документи, які відображають життя та
діяльність менш відомих діячів (осіб) та здебільшого належить до комплексів
документів регіонального та місцевого рівня.
Приклад:
1. Особовий архівний фонд П.П. Глазового – поета-сатирика. ІІІ категорія.
2. Особовий архівний фонд М.Л. Нагнибіди – поета, перекладача,
журналіста. ІІІ категорія.
Належність документів до комплексів світового, загальнодержавного або
регіонального чи місцевого значення не визначає місце їх постійного зберігання,
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оскільки воно зумовлене, насамперед, бажанням власника документів.
Уніфікований рівень вимог щодо проведення експертизи цінності документів,
розроблення системи науково-довідкового апарату, виявлення унікальних
документів та відсутність чіткої регламентації у розподілі документів особового
походження між державними архівними установами дозволяє визначати категорії
фондів особового походження у межах НАФ.
§ 2. Систематизація документів у межах архівного фонду особового
походження
Систематизація документів у межах фонду особового походження – це
створення і закріплення внутрішньої фондової організації документів фонду за
певними структурними одиницями та рівнями фонду з метою їх подальшого
реєстраційного та наукового описування, користування та забезпечення
збереженості. Схему організаційної будови фонду (структурної вертикальної
ієрархії його частин) називають схемою систематизації. (Див. Додаток 15)
Документи фондів особового походження систематизуються за схемами, що
відображають основні напрямки творчої, державної, політичної, службової,
громадської та іншої діяльності особи, її приватного життя та кола захоплень.
Основні
розділи
схеми
визначаються
напрямами
діяльності
фондоутворювача. У межах розділів документи систематизуються за більш
загальними ознаками –тематичною, номінальною, авторською. У межах
організованих розділів класифікаційні ознаки залежать від складу документів.
Перший етап у складанні схеми систематизації полягає у формуванні
основних структурних одиниць (розділів, груп, модулів) і визначенні послідовності
їх розміщення, з урахуванням складу і змісту документів, забезпечення умов
інтелектуального доступу та подальшого використання документної інформації.
Віднесення документів до тих чи інших структурних одиниць здійснюють,
передусім, за тематичною, функціональною (характер і зміст документів) та
авторською ознакою/ми. Другий – у організації структурних одиниць об’єднання
документів (тобто у межах розділів, підрозділів, менших груп), яку здійснюють за
видами і жанрами документів, хронологічною, географічною, кореспондентською
та іншими ознаками.
Правильно сформовані розділи фонду у подальшому впливатимуть на
організацію документів у межах справи, а відтак сприятимуть оптимізації процесу
укладання заголовків справ.
2.1 Структурна систематизація документів у межах фонду
В ієрархічній будові фондів особового походження, як правило, документи
організовують такі структурні одиниці (розділи):
• документи творчої діяльності (наукової, сценічної, винахідницької,
літературної тощо);
• документи службової, громадської і політичної діяльності (у т. ч.

70
•
•
•
•
•
•
•
•
•

церковної);
особистий епістолярій;
особові та інші біографічні документи;
мемуари;
документи, зібрані фондоутворювачем для роботи та з тем, що його
цікавили;
документи майново-господарського характеру,
зображувальні документи;
документи про фондоутворювача;
документи інших осіб, що відклались у фонді (у т. ч. родичів);
документи, що відображають коло інтересів фондоутворювача (колекції).

Зазначені структурні групи можуть виступати самостійними розділами або
підрозділами у складі інших розділів виробленої схеми систематизації. Назву та
послідовність розміщення розділів схеми визначають залежно від характеру
основної діяльності фондоутворювача і конкретного складу, змісту та кількісних
показників документів фонду.
Під час розроблення структури ієрархічної вертикалі фонду необхідно
визначити основні принципи віднесення документів до певних структурних
одиниць (групи документів) та подальшого розміщення цих структурних одиниць
у межах фонду.
За походженням документи фонду поділяють на два блоки:
• документи фондоутворювача (творчі, особисті, зібрані);
• документи інших осіб, пов’язаних з його життям та діяльністю.
Документи першого блоку умовно об’єднують поняттям “документи
фондоутворювача”, документи другого – “документи нефондоутворювача”.
Документи “нефондоутворювача” поділяються на документи родичів та інших
осіб, що містять інформацію про фондоутворювача. У схемах систематизації
документів цей блок документів, як правило, є останнім.
Спочатку весь масив фонду за змістом документів поділяють на групи.
Умовно всі документи, створені безпосередньо фондоутворювачем, об’єднують
поняттям “прижиттєві”. Інші документи, створені по його смерті, – поняттям
“посмертні” (хронологічний принцип). Прижиттєві документи фондоутворювача
розподіляють у межах визначених розділів схеми-систематизації за ознакою їх
цінності і повноти складу. Посмертні документи включають лише до одного
розділу: “Документи про фондоутворювача”.
Організація документів за принципом походження та датами створення
може мати структуру:
І. Прижиттєві документи фондоутворювача
1. Документи, що найповніше висвітлюють творчу (службову) діяльність
фондоутворювача, яка має наукову, історико-культурну і практичну значущість
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для суспільства;
2.
Документи, що висвітлюють світогляд фондоутворювача і коло його
спілкування (мемуари, епістолярій, дарчі написи тощо);
3.
Документи, що репрезентують впровадження/реалізацію результатів
творчої або іншої діяльності фондоутворювача, окреслюють сферу його наукових,
службових та суспільних зв’язків; документи, що містять інформацію про
визнання результатів його діяльності, оцінку професіоналізму та майстерності
тощо;
4 Документи фондоутворювача про народження, освіту, шлюб, дітей;
службову кар’єру, громадську діяльність, а також документи, що фіксують
зовнішній вигляд фондоутворювача, його родичів, друзів, знайомих, колег тощо;
5.
Документи, що відображають матеріальний і побутовий зріз життя
фондоутворювача та стан його фізичного здоров’я (документи майнового і
побутового характеру);
6. Документи, що опосередковано відображають основну діяльність
фондоутворювача та коло його інтересів (документи , зібрані фондоутворювачем).
II. Посмертні документи фондоутворювача
Документи, що містять інформацію про оцінку з боку держави і суспільства,
окремих осіб стосовно внеску фондоутворювача у розвиток окремих галузей
суспільного життя.
III. Документи нефондоутворювача
1. Документи родичів фондоутворювача (особисті, творчі);
2. Документи інших осіб, що відклалися у фонді (творчі праці окремих осіб,
колекції).
Вибір загальної схеми систематизації документів фонду особового
походження, як вже зазначалось, визначається характером діяльності
фондоутворювача, змістом, складом та кількісними характеристиками документів
фонду.
2.2 Організація та систематизація
документів особового походження у межах особового архівного фонду
Характерною особливістю для архівних фондів особового походження діячів
науки, літератури та мистецтва є наявність документів наукового та творчого
характеру. У складі фондів цих діячів творчі документи, як правило, розміщують
на початку опису фонду. У складі фондів державних, суспільних та політичних
діячів на перше місце доцільно виносити групу документів службової, політичної
або громадської діяльності або групу “Біографічні документи”.
Базові схеми систематизації документів, призначені для організації
документів, що відклалися у фондах науковців та літераторів, державних та
громадських діячів, а також представників інших творчих спеціальностей
подаються у Додатку 15.
У разі включення до схеми систематизації розділу “Зображувальні
документи”, до його складу з документальних комплексів літераторів, науковців
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виділяють тільки ті зображувальні (у т. ч. графічні) документи, що не мають
безпосереднього відношення до творчості фондоутворювача (особисті та родинні
фотографії, листівки, малюнки і креслення інших осіб тощо).
2.2.1 Систематизація документів особового походження у межах основних
структурних одиниць (розділів) особового архівного фонду
2.2.1.1 Систематизація “Творчих документів”(“Рукописів”)
До розділу “Творчі документи” або “Рукописи” відносять творчі
документи з різним способом утворення та відтворення у вигляді оригіналів і
копій, чистовиків та чернеток, а також документи з різним носіями документної
інформації.
До цього розділу відносять всі документи, що відклались у результаті
основної діяльності фондоутворювача або ті, у яких зафіксовані (відтворені) окремі
моменти його творчого процесу:
• рукописи наукових (монографії, статті, офіційні рецензії, інші роботи
дослідницького характеру;
• відзиви і характеристики фондоутворювача на праці і творчу
діяльність інших осіб), літературних (романи, повісті, оповідання, вірші тощо),
громадсько-політичних,
критико-публіцистичних,
теологічних
праць
фондоутворювача на всіх етапах роботи над ними незалежно від способу їх
створення чи відтворення (у т. ч. написаних у співавторстві);
• плани, плани-проспекти, відкриті листи до редакцій, тексти і
стенограми виступів, промов і доповідей фондоутворювача, їх конспективний і
тезисний виклад; учнівські зошити, записи лекцій, виписки з архівних джерел та
друкованих видань; копії творів інших авторів, зроблені фондоутворювачем;
• передмови, післямови і коментарі фондоутворювача до видань творів
інших авторів, чорнові записи, картотеки і нотатки фондоутворювача, у т. ч. на
обкладинках книг, програмах, начерки, нотатки, чорнові і чистові автографи,
авторизовані і неавторизовані машинописні, рукописні та інші копії, гранки,
верстка; праці, підготовлені до перевидання: з авторською правкою, вставками,
доповненнями; вирізки з газет, книг і журналів з текстами творів
фондоутворювача;
• альбоми тощо, записи бесід або інтерв’ю з фондоутворювачем;
автобіографії, бібліо- та автобібліографії праць фондоутворювача.
Усі графічні документи, що використані як ілюстративний матеріал до
рукописів і є додатками до них, від рукописів не відокремлюються.
До групи рукописів включаються також звукозаписи наукових,
публіцистичних і мистецьких творів фондоутворювача; кіно-, відео-, аудіозаписи
виступів, промов, лекцій, а також бесід та інтерв’ю з ним.
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Виступи, промови і доповіді фондоутворювача залежно від характеру і
змісту документів можуть бути віднесені до розділу “Документи службової,
громадської і політичної діяльності”.
Окрім вищезазначених, до розділу “Творчі документи” у фондах
науковців: документи наукового характеру, безпосередньо пов’язані з напрямами
наукових зацікавлень фондоутворювача (дослідні, реставраційні, пошукові роботи;
участь в археологічних, етнографічних експедиціях (плани і програми робіт,
щоденники археологічних розкопок і польових досліджень, результати анкетувань,
тестів; кіно-, відео-, аудіозаписи фольклорно-етнографічного характеру); журнали
записів лабораторних, клінічних, астрономічних та ін. спостережень; графіки,
таблиці, розрахунки, обчислення, замальовки, фотографії, фотонегативи, слайди,
кіновідеозйомки обстежуваних об’єктів, робочих моментів; наукові звіти за темою
тощо, а також переліки робіт і досліджень, проведених фондоутворювачем або за
його участю;
державних політичних діячів, правознавців, юристів: авторські варіанти
законопроектів і доповнень до них, нотатки і записи правознавчого характеру
(прецеденті судові процеси), тексти та кіно-, відео-, аудіозаписи адвокатських
промов тощо;
викладачів: навчальні посібники та програми, методичні рекомендації і
розробки, тексти та кіно-, відео-, аудіозаписи лекцій, плани, а також пояснювальні
та доповідні записки. До цієї групи у фондах вчених і викладачів (науковців,
вчителів, вокальних, театральних, художніх педагогів) можуть бути віднесені
творчі матеріали їх учнів;
архітекторів, дизайнерів, інженерів, конструкторів, винахідників,
раціоналізаторів: документи, пов’язані спільністю змісту і віднесені до певного
об’єкта роботи: реалізовані і нереалізовані архітектурні, будівельні, інженерноконструкторські, художньо-конструкторські та інші проекти (креслення; текстові,
розрахункові, кошторисні матеріали); впроваджені і невпроваджені, зареєстровані і
незареєстровані відкриття, винаходи, рацпропозиції; графічні ілюстративні
документи, у т. ч. фотографії споруд, будівель, виробів та їх частин, інтер’єру
тощо; переліки проектів, винаходів тощо фондоутворювача (у т. ч. у співавторстві з
іншими особами);
священнослужителів, теологів: тексти та записи проповідей, звернень,
лекцій, прочитаних у недільних школах, тощо;
музикантів: нотні рукописи і нотні записні книжки фондоутворювачакомпозитора (народного музики-кобзаря, лірника), диригентські примірники
нотних рукописів; у фондах музикантів-виконавців – нотні рукописи з їх робочими
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помітками, списки творів (каталоги), а також кіно-, відео-, аудіозаписи музичних
творів у їх виконанні.
артистів, режисерів, сценаристів, постановників, монтажерів,
контактно-видовищного мистецтва: режисерські примірники п’єс, опер, оперет,
постановок фондоутворювача; авторські заявки на сценарії і зйомки фільмів;
режисерські заявки на музичне і художнє оформлення; літературні (поставлені і
непоставлені) і режисерські сценарії фільмів; плани, схеми і лібрето сценаріїв;
режисерські і сценічні розробки, експлікації, мізансцени, монтування драматичних,
оперних, балетних постановок, театралізованих дійств, естрадних, циркових, радіо- і
телепрограм; хореографічні записи і розробки фондоутворювача; режисерські розробки
фільмів, нотатки до сценарію, монтажні аркуші фільмів; плани озвучування (в тому
числі музичного), дикторські тексти до фільмів; плани і щоденники зйомок, репетицій,
гастрольних поїздок; фотографії сцен і дійових осіб з вистав і програм, фотографії
репетицій вистав, фотографії робочих моментів зйомок і кадрів з фільмів та
телепрограм, фотографії акторських проб на ролі; списки вистав, шоу, програм,
фільмів, поставлених фондоутворювачем або за його участю; тексти ролей; записи
оперних, балетних і хорових партій, вокальних естрадних творів (ноти і текст); тексти
сатиричних мініатюр, конферансу, клоунад; художніх творів, прочитаних з естради, в
радіо- і телепрограмах; п’єси і сценарії з помітками фондоутворювача-виконавця;
фотографії фондоутворювача-виконавця в ролях, кіноролях і пробах на ролі, в
концертних виступах; концертний репертуар, списки ролей і концертних виступів у
фондах артистів; ескізи художнього оформлення (гриму, костюмів, декорацій,
театральних завіс, сценічний дизайн), виконані фондоутворювачем; музика до
постановок і фільмів у фондах композиторів, диригентів і оркестрантів;
фотодокументи (негативи, слайди), кіно-, відео-, аудіозаписи поставлених або
виконаних фондоутворювачем творів і програм та зйомки робочих моментів;
художників, скульпторів, різьбярів, майстрів народного прикладного
мистецтва, монументально-декоративного розпису тощо: малюнки, етюди, ескізи,
начерки творів фондоутворювача та репродукції, слайди і фотографії, нотатки про
роботу над картиною, скульптурою, керамічним виробом, рушником тощо
(композиція, кольорова гама, описання елементів узору тощо), аудіовізуальні
документи, що фіксують процес роботи над мистецьким твором; записи-схеми щодо
прив’язки пам’ятників на місцевості, креслення до великих скульптур тощо;
спортсменів, тренерів: документи, пов’язані з процесом підготовки та
виступом спортсмена (щоденники тренувань, виступів, розрахунки фізичних
навантажень, інтерв’ю і виступи в пресі).
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Систематизація творчих документів у фондах
державних, політичних, громадських діячів
Під час систематизації справ державних, політичних, громадських діячів,
священиків документи розділу “Творчі документи” групують у серії за
номінальною ознакою (законопроекти, промови, доповіді, виступи, проповіді,
лекції, звернення тощо), всередині серій – у підсерії за тематичною ознакою. У разі
наявності значної кількості документів розділу “Творчі документи” їх можна
структурувати і за напрямами діяльності фондоутворювача.
Як правило, в архівних фондах особового походження державних,
громадських діячів, священиків на перше місце виносять документи службової,
політичної або громадської діяльності. У разі, якщо кількість зазначених
документів незначна, на перше місце в структурній організації фонду можна
виносити спогади, щоденники, літературно-біографічні твори фондоутворювача.
У разі, якщо державний (політичний, громадський) діяч відомий і як вчений
(культуролог, політолог, економіст, фізик тощо), і як діяч літератури і мистецтва, і
як дипломат і письменник тощо, до першого і другого місць у схемі систематизації
фонду будуть відноситись творчі і службові документи. Допускається внесення до
складу творчих документів програмних доповідей і промов фондоутворювача з
питань державного устрою, державної політики або громадсько-політичних питань
тощо.
У разі наявності значної кількості документів службової, політичної або
громадської діяльності, вони можуть бути виділені у самостійний розділ.
Для систематизації документів розділу “Творча діяльність” у фондах діячів
науки, техніки i культури рекомендуємо таку схему:
Розділ – Документи творчої діяльності
Підрозділ – Документи про прижиттєву реалізацію робіт фондоутворювача.
Серія – Розробка теми.
Серія – Впровадження винаходів.
Серія – Організація постановок.
Серія – Організація виставок.
Серія – Видання книг.
Серія – Організація спортивних турнірів тощо.
Підрозділ – Сфера творчої діяльності фондоутворювача.
Серія – Робота в наукових і творчих товариствах, спілках, секціях.
Серія – Участь в наукових форумах і творчих заходах.
Серія – Редакторська діяльність.
Підрозділ – Оцінка професійної діяльності фондоутворювача.
Серія – Присвоєння наукових ступенів, вчених та інших звань.
Серія – Реєстрація винаходів, рацпропозицій.
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Серія – Присудження премій, нагородження, орденами і медалями за творчу
діяльність.
Серія – Святкування творчих ювілеїв фондоутворювача.
До розділу “Творчі документи” відносять тільки ті творчі і наукові праці
тощо, що пов’язані виключно з процесом створення, видання, редагування і
рецензування; всі інші службові документи, пов’язані з видавництвом групують у
розділі “Документи службової і громадської діяльності”. Редакторські
документи групують за видавництвами і періодичними виданнями, з якими
співпрацював фондоутворювач, із систематизацією за абеткою прізвищ авторів
редагованих праць. У разі наявності значної кількості таких документів, їх
групують за виданнями (книгами, зібраннями) або об’єднують в окремі структурні
групи (у межах видавництв і періодичних видань).
У разі, якщо кількісні показники документів фонду незначні, документи
включають окремою структурною одиницею до розділу “Документи службової і
громадської діяльності” або до об’єднаного розділу “Біографічні документи” або
“Документи до біографії”.
Розміщення підрозділів у розділі “Творчі документи” визначається його
творчою, науковою діяльністю, сферами суспільної діяльності.
Під час систематизації творчих документів письменників на перше місце
виносять рукописи художніх творів, потім критичні статті, публіцистичні твори
тощо.
Схема систематизації творчих документів у фонді
літературознавця, прозаїка, поета
І. Творчі документи (“Рукописи”)
1. Романи і повісті.
2. П’єси і сценарії.
3. Оповідання і нариси.
4. Поеми і вірші.
5. Переклади.
6. Статті і дослідження.
7. Рецензії, відзиви.
8. Лекції, доповіді, виступи, промови.
9. Виписки, чорнові записи, списки, підготовчі документи.
10. Бібліографія творів фондоутворювача.
ІІ. Аматорські документи
1. Нотні рукописи.
2. Тексти ролей, зіграних у аматорських виставах.
3. Малюнки.
ІІІ. Творчі документи інших осіб за мотивами творів фондоутворювача
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IV. Праці мемуарного характеру
1. Автобіографія, автобіографічні записи.
2. Спогади.
3. Щоденники.
Залежно від обсягу, характеру і змісту документів мемуари можуть складати
окремий розділ у схемі систематизації фонду і розміщуватися наприкінці розділу
“Творчі документи (рукописи)”.
У разі систематизації рукописів за тематичною ознакою, праці
фондоутворювача над одним твором чи темою рекомендовано об’єднувати в
окремі групи.
Приклад:
Розробка художньо-історичного образу Івана Мазепи в творчості Богдана
Лепкого.
За тематичною ознакою рекомендовано групувати й інші праці
фондоутворювача (критичні та публіцистичні твори, промови, виступи тощо).
Групувати рукописи за способом фіксації інформації (рукописи-автографи,
машинописи на правах рукопису, інші види копій, відбитки, фонозаписи,
відеозаписи тощо) або формального відтворення (наприклад, мова), не
рекомендовано.
У розділі “Творчі документи (рукописи)”
Всі творчі документи, виконані у безпосередньому співавторстві,
розміщують після документів з авторством фондоутворювача у межах відповідної
структурної групи.
Творчі документи, виконані в опосередкованому співавторстві (колективне
автономне авторство, розмежоване у часі), твори і роботи фондоутворювача,
завершені іншими особами; твори і роботи інших осіб, в основу яких покладено
промислові, наукові, мистецькі розробки, проекти, ідеї фондоутворювача – у разі їх
значної кількості виділяють в окрему структурну групу (підрозділ) і розміщують
після всіх творчих документів фондоутворювача; у разі їх незначної кількості –
після творчих документів, віднесених до конкретної праці, теми, проекту.
Документи, що стосуються кожного твору окремо, систематизують у
послідовності роботи автора над ними (начерки, нотатки, плани, чернетки,
чистовики, верстки, гранки у т. ч. “звукозаписи-рукописи” та відеозаписи
закінчених творів-лекцій тощо), потім розміщують підготовчі документи, зроблені
або зібрані автором до цього твору (виписки, списки).
Творчі документи критиків і публіцистів групують за ознакою жанру, а
всередині груп – за хронологією написання або абеткою назв. Розташування груп
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залежить від того,
фондоутворювача.
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Схема систематизації творчих документів у фонді науковців
У фондах науковців на перше місце виносять рукописи наукових праць,
дослідницьких тем і підготовчі документи до них. Потім розмішують творчі
педагогічні документи (за наявності) та інших видів діяльності (за наявності);
далі – літературні, нотні рукописи тощо, творчі документи учнів тощо. Справи
можуть бути сформовані таким чином:
•
•
•
•
•

Наукові праці
Наукові дослідження/розробки
Педагогічна діяльність
Публіцистика
Творчі документи учнів

У межах підрозділів рукописи наукових праць і документи наукових
розробок рекомендовано групувати за тематичною ознакою та послідовністю
роботи автора над ними. Рукописи за однією темою доцільно розміщувати за
хронологією їх написання. Праці над однією темою можна розміщувати у межах
теми за абеткою назв розробок.
Систематизація, як правило, залежить від конкретного складу та змісту
відповідних груп документів та ступеня їх інформативної насиченості. Так,
документи мемуарного характеру можна включати до складу творчих документів;
документи творчої діяльності, біографічні документи та документи службової,
громадської, політичної діяльності можна включати окремими підгрупами до
одного об’єднаного структурного розділу “Документи до біографії
фондоутворювача”. У фондах діячів науки і техніки окремі групи документів зі
структурної одиниці фонду “Творчі документи” можна включати до розділу
“Біографічні документи” (про присвоєння вчених ступенів, вчених і почесних
звань, нагородження, святкування ювілеїв і вшанування пам’яті) та до розділу
“Документи про фондоутворювача”.
Рукописи наукових робіт, надіслані фондоутворювачу на офіційне
рецензування та рукописи наукових робіт дипломників і аспірантів, науковим
керівником яких був фондоутворювач, можна формувати в окремі структурні
одиниці з внутрішньою систематизацією за абеткою прізвищ авторів.
У разі наявності у фонді документів про творчу діяльність прямих учнів
фондоутворювача, їх формують в окремою структурною одиницею і
систематизують за тими ж принципами, що й документи творчої діяльності
фондоутворювача.
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Якщо фондоутворювач відомий і як політичний (державний, громадський)
діяч і як меценат (підприємець, фінансист або землевласник), як педагог тощо, то
на перше місце схеми систематизації можна виносити документи груп “Творчі
документи” або “Документи службової, громадської, політичної діяльності”.
Систематизація творчих документів у фондах археологів,
етнографів, фольклористів, лінгвістів
У фондах дослідників матеріальної, духовної і соціальної культури етнічних
груп (археологів, етнографів, фольклористів, лінгвістів тощо) всі творчі документи
групують за напрямами досліджень. Послідовність розміщення груп
встановлюють відповідно до ступеня значущості та повноти з тієї чи іншої
дослідницької теми. У середині груп документи систематизують за об’єктами
робіт – досліджуваними територіями, хронологією проведення робіт і номінальною
ознакою виду документів.
Творчі документи педагогічного характеру доцільно об’єднувати у групи за
дисциплінами, всередині дисциплін – за тематикою і номінальною ознакою.
Творчі документи прямих учнів фондоутворювача групують за авторською, а
далі – тематичною і хронологічною ознаками.
Якщо неможливо встановити, до якої праці відносяться документи, їх
розміщують наприкінці групи рукописів у відповідності до теми.
Підготовчі документи, виконані або зібрані фондоутворювачем для своїх
наукових (творчих) робіт, групують за кожною темою окремо і розміщують за
рукописами або іншими документами кожної роботи.
Підготовчі документи до кожної роботи можна розміщувати в такому
порядку:
• виписки, списки і конспекти фондоутворювача;
• документи (оригінальні і в копіях);
• рукописи і відбитки творів інших авторів;
• вирізки з газет і журналів;
• графічні з паперовим носієм та іншими спеціальними носіями.
У разі, якщо неможливо встановити, до якої праці відносяться підготовчі
документи, їх розміщують наприкінці рукописів за темою розробки або наприкінці
всіх творчих документів.
Систематизація творчих документів у фондах архітекторів,
дизайнерів, геологів, інженерів
Під час систематизації справ у фондах архітекторів, дизайнерів, геологів,
інженерів на перше місце виносять документи з провідного напряму творчої
діяльності, які рекомендовано організовувати за такою схемою:
• конструювання виробів;
• розробка технології виготовлення виробів;
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• проектування архітектурних споруд;
• проектування гідроспоруд;
• проектування меблів;
• проектування монументально-декоративних рішень інтер’єрів;
• геологічні (геодезичні) пошукові дослідження.
У межах підрозділів документи групують у серії за об’єктами роботи, серії
розміщують одна за одною за абеткою найменувань об’єктів (адрес споруд,
географічних назв територій тощо) та виробів. За наявності незначної кількості
серій їх систематизують за хронологією. Документи всередині серій
систематизують за стадіями роботи або видами проектів чи за номінальною
ознакою.
За наявності значної кількості документів з конструювання виробів,
проектуванню меблів тощо документи можна групувати у серії за видами чи
марками виробів (меблів), типами покладів, а в підсерії – за абеткою найменувань
об’єктів чи виробів, всередині підсерій – за стадіями (етапами) виконання робіт,
видами проектів, і нарешті, за номінальною ознакою.
Всі інші творчі документи – рукописи, аматорські документи, творчі
педагогічні документи тощо, систематизують відповідно до рекомендацій,
викладених у розділі “Творчі документи науковців”.
Систематизація творчих документів у фондах музикантів,
композиторів, диригентів, співаків
Систематизація документів справ цих осіб передбачає винесення на перше
місце підрозділу “Нотні рукописи”. Всі інші рукописи композитора (дослідження,
статті, рецензії тощо) включають до складу підрозділу “Рукописи”, який
розміщують підрозділом “Нотні рукописи”.
Документи в розділі/підрозділі “Нотні рукописи” групують у серії і підсерії
у такому порядку:
• сценічні твори: опери, оперети, балети, музика до вистав, музика до
фільмів;
• інструментальні твори: твори для симфонічного та інших оркестрів,
концерти для інструментів соло з оркестром, камерно-інструментальні ансамблі
(тріо, квартети тощо), твори для окремих інструментів (для фортепіано, скрипки з
фортепіано тощо);
• вокальні твори: кантати, ораторії, хори, вокальні ансамблі, романси
(для голосу з фортепіано);
• обробки і записи народних пісень та творів інших авторів;
• обробки музичних творів фондоутворювача іншими композиторами
(перекладення симфонічних творів для фортепіано, оркестровки тощо);
• записи музичних творів фондоутворювача іншими авторами;
• списки (у т. ч. каталоги виданих) творів фондоутворювача.

81
Порядок розміщення структурних груп (серій, підсерій) може змінюватись,
це залежить від жанру, характерного (притаманного) фондоутворювачу.
Всередині кожної структурної групи (підгрупи, серії, підсерії) документи
систематизують за хронологією.
Нотні рукописи музики до кінофільмів і вистав групують за назвами творів,
всередині груп – за хронологією або видами рукописів.
Нотні рукописи з помітками фондоутворювача (диригентськими,
оркестрантів, окремих виконавців-фондоутворювачів) групують в окрему серію і
розміщують всередині серії за жанрами виконаних творів (підсерії) і за
хронологією виконання (або за абеткою назв творів).
У фондах музикантів всі творчі документи, пов’язані з публічним
виконанням музичних творів, виносять до підрозділу “Артистична творчість”
(назва залежить від творчого профілю фондоутворювача).
До підрозділу “Артистична творчість” окремими групами можна
включати робочі записи і нотатки щодо конкретних виконань музичних творів,
фотографії артистів під час виступів, аудіозаписи та відеозаписи виступів.
Наприкінці підрозділу розміщують переліки виступів або списки виконаних творів.
Всі інші творчі документи фондоутворювача і додатки до них уміщують до
підрозділу “Рукописи” за ступенем значущості: дослідження з історії музичних
інструментів, практичні рекомендації з техніки гри, лекції тощо.
У разі наявності значної кількості документів педагогічного характеру, їх
відокремлюють окремою структурною групою у підрозділі “Рукописи”; якщо у
фонді є творчі документи прямих учнів фондоутворювача – їх групують також
окремо наприкінці розділу “Творчі документи”.
Систематизація творчих документів у фондах акторів,
режисерів, постановників, сценаристів
Під час систематизації документів у фондах діячів кіно, театру, кіно,
цирку, естрадних виконавців на перше місце виносять окремими підрозділами
документи, зміст яких пов’язаний з роботою над роллю або постановкою.
Документи групують у структурні одиниці за постановками (здійсненими і
нездійсненими) в загальній хронологічній послідовності; якщо встановити точні
дати постановок неможливо, – за абеткою їх назв.
У разі, якщо у фонді відклався значний за кількісними показниками та
видами комплекс документів щодо творчої діяльності фондоутворювача, їх
групують за видовищними закладами (театрами, кіностудіями тощо), в яких
працював фондоутворювач (серії), а всередині серій об’єднують у підсерії за
постановками і систематизують у межах підсерій за хронологією або абеткою назв
постановок.
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Творчі документи особових фондів театральних режисерів спочатку
організовують за виставами (постановками), а у межах окремих вистав
систематизують так:
• творчі документи (розділ);
• сценічна творчість (рубрика);
• окрема вистава (серія);
• режисура (документи з однієї вистави, організовують в одну справу,
або у кілька логічно організованих справ).
Приклад:
1. Документи організовані в одну справу
Режисерський примірник п’єси, режисерські нотатки, експлікації, розробки
мізансцен, монтування вистави, розподіл ролей тощо.
2. Документи організовані в одну справу
Фотографії та кіновідеозйомки дійових осіб і сцен з вистави, фотографії та
кіновідеозйомки репетицій, ескізи декорацій, костюмів, гриму тощо.
У разі, якщо обсяг творчих документів режисера театру незначний, можна
використовувати такий варіант схеми систематизації творчих документів
театральних режисерів
Розділ Творчі документи
Підрозділ Сценічна творчість
Серія Режисура
Рубрика (справа) Режисерські примірники п’єс
Рубрика (справа) Режисерські розробки та інші документи роботи над
виставами
Серія Графічно-візуальні документи (всі вистави)
Рубрика (справа) Фотографії та відеозйомки репетицій і дійових осіб, сцен з
вистави
Рубрика (справа) – Ескізи декорацій, костюмів, гриму
Документи кінорежисерів систематизують за фільмами.
Варіант схеми систематизації творчих документів кінорежисерів може
бути таким:
Розділ Творчі документи
Підрозділ Кінематографічна творчість (Кінематографія)
Серія Окремий фільм
А. Підсерія Режисура
Рубрика (справа) Літературний сценарій
Рубрика (справа) Режисерський сценарій з підготовчими документами до
нього
Б. Підсерія Графічно-візуальні документи.
Рубрика (справа) – Фотографії кадрів, кінокадри та фотографії і
кіновідеодокументи робочих моментів зйомок
Рубрика (справа) – Кінопроби фотографії акторів в ролях і акторських проб
на ролі
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У разі, якщо обсяг творчих документів у фонді кінорежисера незначний,
можливий такий варіант схеми систематизації:
Розділ Творчі документи
Підрозділ Кінематографічна творчість
Серія Режисура (всі фільми)
А. Підсерія Сценарії
Рубрика (справа) – сценарій фільму “Застава”
Б. Підсерія Режисерські розробки з підготовчими документами.
В. Підсерія Монтажні аркуші та інші документи.
Серія Графічно-візуальні документи (всі фільми).
Рубрика Фотографії кадрів, кінокадри та фотографії і кіновідеодокументи
робочих моментів зйомок.
Рубрика Кіновідеопроби, фотографії акторів в ролях і акторських проб на
ролі.
Наприкінці підрозділу “Сценічна творчість” або “Кінематографічна
творчість” рекомендується розміщувати списки постановок фондоутворювача.
Творчі документи артистів рекомендується групувати за такою схемою:
Розділ Творчі документи
Підрозділ Ролі
Серія Тексти ролей
Серія Фотографії в ролях і пробах на ролі, відеозаписи фрагментів вистав
Серія Списки акторських ролей, хронологія виступів, гастролей
У межах серій документи систематизують за виставами (кінофільмами) у
хронологічному порядку, якщо точні дати встановити неможливо, – за абеткою
назв п’єс (фільмів).
У разі наявності значної кількості документів, вводять ще один структурний
рівень, і тоді документи можна буде групувати за серіями (за театрами,
кіностудіями, цирками іншими концертними закладами), в яких фондоутворювач
працював, у середині серій – за підсеріями та рубриками.
Документи, що пов’язані з музичним і художнім оформленням щодо
постановок, групують у серії за постановками (у разі, якщо їх обсяг значний – за
театрами, а потім у підсерії – за постановками). Всередині цих груп – за жанрами
(ескізи декорацій, костюмів, гриму), технікою виконання і хронологією створення.
За наявності значної кількості таких документів схема систематизації
документів може бути такою:
Розділ Творчі документи
Підрозділ Художнє оформлення вистав
Серія Театр
Рубрика (справа) – Ескізи костюмів
Всі рукописи (дослідження, статті, рецензії, виступи), що не мають
відношення до роботи над роллю або постановкою, включають до підрозділу
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“Рукописи”, який розміщують після творчих документів, пов’язаних зі сценічною
діяльністю.
У разі наявності у фонді творчих документів педагогічного характеру
(наприклад, фонди театральних, вокальних педагогів), їх об’єднують в окрему
структурну групу в підрозділі “Рукописи”, в інших випадках – в окремий підрозділ
розділу творчих документів. Творчі документи не з основної діяльності, аматорські
документи і творчі документи учнів фондоутворювача розміщують окремо
наприкінці розділу.
Систематизація творчих документів у фондах художників і скульпторів
Під час систематизації справ розділу “Творчі документи” у фондах
художників і скульпторів на перше місце виносять розділ/підрозділ “Художня
творчість”, до якого включають малюнки фондоутворювача, а також копії його
творів, зроблені за допомогою різних технічних засобів, фотографії, слайди із
зображенням робіт, фотографії, відео-, аудіозаписи та нотатки практичного
характеру про роботу над конкретним твором (у т. ч. технологія процесу).
Всі інші рукописи фондоутворювача (дослідження, статті, практичні
рекомендації загального технологічного характеру, творчі педагогічні документи,
рецензії, виступи тощо) включають до підрозділу “Рукописи фондоутворювача” і
систематизують відповідно до рекомендацій, викладених вище.
Ескізи скульптурних робіт об’єднують у групи (серії, підсерії) за видами
форм скульптур: кругла (статуя, скульптурна група, бюст) і рельєфна (барельєфи,
горельєфи); видами призначення скульптури: монументальна (меморіали,
пам’ятники, надгробки), монументально-декоративна (атланти, каріатиди,
маскарони, гірлянди, фонтани тощо), станкова (статуетки). Окрему групу
складають ескізи плакеток, камей тощо. Усередині групи документи структурують
за жанровою або тематичною ознакою.
Малюнки об’єднують у групи (серії) за видами графіки, всередині серій
структурують за жанрами. Наприклад, малюнки серії “станкова графіка” поділяють
на підсерії за жанрами: портрети, пейзажі, анімалістика, натюрморт, побутовий
жанр, батальний жанр, історичний жанр тощо.
Якщо обсяг документів значний, підсерії поділяють на рубрики за ознакою
жанру. Наприклад, пейзажі – на урбаністичні, марину тощо. Всередині жанрових
груп нижчого рівня (справи) малюнки групують за технікою виконання;
хронологією створення (якщо їх обсяг незначний) і за абеткою авторських назв
(якщо твори мають авторську назву, але їх дати встановити неможливо).
Схема систематизації творчих документів художників:
Розділ Творчі документи
Підрозділ Малюнки
Серія Станкова графіка
Підсерія Натюрморти
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Рубрика (справа) Квіти
Серія Книжкова графіка
Підсерія Окремий твір
Рубрика (справа) Обкладинки
Карикатури і плакати можна групувати у підсерії за тематичною ознакою
(внутрішня політика, зовнішня політика); карикатури і шаржі у фонді
карикатуриста – за газетами і журналами, для яких вони виконані.
Твори книжкової графіки (за наявності значної кількості) можна групувати
за видавництвами, окремими творами, задля яких вони зроблені, всередині рубрик
(справ) – за видами (заставки, форзаци, ілюстрації), технікою виконання.
Групову систематизацію здійснюють за ознакою значущості жанру чи його
різновиду у творчості фондоутворювача або за абеткою назв видавництв, газет,
журналів, театрів тощо. Систематизацію документів у межах груп здійснюють за
хронологічною ознакою.
Фотокопії і репродукції творів, слайди і фотографії картин і скульптур
розміщують після оригіналів. У разі, якщо їх обсяг значний, вони можуть складати
самостійну структурну одиницю, згруповану за хронологією.
Творчі документи скульпторів – всі текстові, аудіовізуальні документи та
фотографії щодо розміщення пам’ятника на місцевості, технології виготовлення і
з’єднання його окремих частин, можна приєднувати до ескізів, або розміщувати за
ними окремими групами (справами).
Систематизація творчих документів у фондах
народних умільців (народних майстрів)
Систематизацію творчих документів (групування у справи) у фондах
народних умільців (майстрів) здійснюють за видами народного мистецтва:
гончарство, бондарство, різьблення, гаптування тощо всередині цих груп за видами
виробів і технікою їх виготовлення. У межах підсерій, у разі значної кількості
документів, їх можна формувати у рубрики (справи) за номінальною ознакою:
фотографії, слайди, відеофіксація виробів, засобів виробництва, фрагментів
робочого процесу; замальовки виробів, їх деталей, узорів тощо; описання (текстове
та аудіозапис) виробів, їх фрагментів, узорів; описання технологій, засобів
виробництва.
Групування у межах рубрик (справ) можна здійснювати за тематичною і за
номінальною ознаками.
Групову систематизацію здійснюють за ознакою значущості або за абеткою
назв виробів, внутрішньогрупову – за хронологією.
Особливістю систематизації цих фондів є те, що фотографії, відеодокументи,
замальовки виробів фондоутворювача і описання виробів; техніки виконання
виготовлення виробів (графіка, фотографії, аудіозапис, відеофіксація)
фондоутворювача відносять до творчих документів фондоутворювача.
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2.1.2. Схема систематизації документів особового походження
у розділі “Службова, громадська (політична) діяльність”
Документи службової, громадської і політичної діяльності об’єднують у
підрозділи за видами діяльності та з урахуванням її значення для конкретного
фондоутворювача.
Приклад:
У фонді І. Ванникова, інженера-винахідника, депутата Київради, члена
соціал-демократичної партії і голови благодійного товариства у справах допомоги
дітям з неповних і малозабезпечених сімей на перше місце будуть винесені
документи про його роботу як інженера (службова діяльність основна), на друге –
як депутата (громадська діяльність), на третє – благодійницька діяльність
(напрям громадської), на четверте – членство в партії (політична діяльність).
У разі, якщо у фонді службовця, громадського і політичного діяча
відклались і документи (у незначній кількості) творчої діяльності, наприклад,
винахідницької, то їх можна включити до розділу “Документи службової,
громадської і політичної діяльності” і винести на перше місце з подальшим
зміщенням структурних одиниць (підрозділів) на основному структурному рівні
Схема систематизації матиме такий вигляд:
Розділ. Документи службової, громадської і політичної діяльності.
Підрозділ Документи про винахідницьку діяльність.
Підрозділ Документи про службову діяльність.
Підрозділ Документи про політичну діяльність.
Серія Депутатська діяльність.
Серія Благодійницька діяльність.
Підрозділ Документи про громадську діяльність.
Документи одного виду діяльності, наприклад, в галузі культури групують за
місцем/ями роботи і розміщують у хронологічній послідовності. Документи,
віднесені до одного місця роботи, групують за посадами (наприклад, охоронець
фондів, науковий співробітник, директор музею), що обіймав фондоутворювач або
за видами його діяльності. У разі незначної кількості документів одного виду
діяльності фондоутворювача, їх об’єднують в одну справу.
Документи, що відображають діяльність фондоутворювача у тій чи іншій
установі чи підібрані фондоутворювачем з питань, тісно пов’язаних з його роботою
у визначеній установі, організовують разом із документами службового характеру,
пов’язаних з цією установою, незалежно від дат їх створення.
За
таким
же
принципом
систематизують
документи,
зібрані
фондоутворювачем або ті, які потрапили до нього у зв’язку з його громадською,
благодійницькою, політичною діяльністю.
Документи про політичну діяльність фондоутворювача (за наявності значної
кількості) групують за партіями, рухами, фракціями тощо.
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У разі наявності у фонді документів, що відображають громадську
діяльність фондоутворювача в установах різного профілю (громадських спілках,
фондах, місіях), в окрему структурну групу виділяють документи про роботу в
кожній такій установі. Під час організації документів віддають перевагу
групуванню документів за установами. Групування за тематичною ознакою менш
доцільне, оскільки одна тема може бути репрезентована документами різних
установ.
Схема систематизації документів може бути такою:
Підрозділ Особисті документи фондоутворювача
Серія Громадянський стан і посвідчення особи
Серія Отримання і позбавлення громадянства
Серія Освіта
Серія Присвоєння наукових ступенів, вчених звань
Серія військові зобов’язання, участь у військових діях, нагородження за
військову службу
Підрозділ Документи про трудову діяльність
Серія Автобіографії, анкети, записники
Серія Формулярні, послужні, трудові списки (книжки); чини, звання
Серія Службові посвідчення, мандати, квитки тощо
Серія Документи про репресії, перебування в місцях позбавлення волі і
прижиттєву реабілітацію
Підрозділ Документи про участь у ліквідації наслідків аварій і катастроф
Підрозділ Документи про святкування ювілеїв фондоутворювача
Серія Віншувальні адреси та телеграми
Серія Документи про проведення бенефісів, виставок, концертів, вечорів
(афіші, програми, запрошення, сценарії, промови тощо).
2.1.3. Систематизація зшитих документів особового походження
у розділі “Записні книжки фондоутворювача”
Розділ “Записні книжки фондоутворювача” виділяють за умови наявності
значної кількості таких записників. Записні книжки і щоденники, віднесені до
творчих документів, розмішують у такому порядку: ті, що містять інформацію
щодо конкретних праць – разом з цими працями; ті, що містять записи загального
характеру – наприкінці розділу “Творчі документи”. Справи з записними
книжками систематизуються за:
• хронологією, якщо її дотримувався сам автор;
• тематичною ознакою, якщо записи (нотатки) велися за кількома
темами;
• тематично-хронологічним принципом, якщо автор вів записи у різні
періоди життєдіяльності та за різними темами.
2.1.4 Систематизація документів особового походження
у розділі “Біографічні документи”
До розділу “Біографічні документи” або “Документи до біографії
фондоутворювача” відносять справи, які сформовані з:
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•
особистих документів (свідоцтво про народження і шлюб, виписки з
метричних книг, паспорти, документи, послужні списки, орденські книжки,
дипломи, білети (посвідчення) різних творчих (інших)спілок, організацій,
партійні білети, профсоюзні білети, мандати тощо;
•
документів службової діяльності (документи про призначення і
переміщення по службі, трудові книжки, службові відрядження, копії статутів,
заяв, протоколів, стенограм засідань, списки співробітників установ і
організацій, з якими співпрацював фондоутворювач, розробки документів,
ініціатива виникнення яких пов’язана зі службовою діяльністю (розробки
законів та інших нормотворчих документів), службові характеристики, відзиви,
пропозиції тощо;
•
авторських договорів, договорів з видавництвами, будівничоархітектурними
фірмами,
конструкторськими
бюро,
листування
з
видавництвами, редакціями з питань видання праць фондоутворювача,
впровадження винаходів тощо;
•
каталогів виставок, програм, афіш (також можуть бути віднесені до
творчих документів);
•
документів про святкування ювілеїв, відзначення урядових нагород:
віншувальні адреси, телеграми, листівки, запрошення, сценарії, плани заходів).
Документи, віднесені до цього розділу, групують за видами. Документи
одного виду – за хронологічною ознакою. Нотатники і щоденники ділового
характеру можуть бути розміщені окремою структурною одиницею у складі
розділу “Біографічні документи” всередині якого їх систематизують за
хронологією.
Записні книжки і щоденники з записами різнопланового характеру можуть
складати самостійний розділ, який рекомендується розміщувати за розділом
“Творчі документи” або “Мемуари”.
2.1.5 Систематизація документів особового походження
у розділі “Епістолярій”
Епістолярій фондоутворювача особистого характеру утворюють два
підрозділи: “Листи фондоутворювача до окремих осіб” і “Листи до
фондоутворювача від окремих осіб”. В окремих випадках, у разі наявності
незначної кількості листів, їх можна об’єднати в одному розділі “Листи
фондоутворювача”.
Документи з листами фондоутворювача до різних осіб систематизують за
абеткою прізвищ адресатів. Після справ з листами фондоутворювача встановленим
адресатам розмішують справи з листами фондоутворювача до невстановлених осіб
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за зверненнями, потім – без звернень. Листи фондоутворювача, підготовлені до
друку розміщують окремо.
Епістолярій фондоутворювача різним адресатам, сформований за
тематичною ознакою (читачам, глядачам, шанувальникам, початківцям тощо)
розміщують у хронологічній послідовності після справ, сформованих за абетковим
принципом.
Листи до фондоутворювача систематизують за алфавітом прізвищ
кореспондентів, за ними – епістолярій невстановлених осіб у такій послідовності: з
нерозбірливими підписами; з підписом, що складається тільки з імені; без підпису.
Далі розміщують справи з листами за кількома підписами – за алфавітом (за
першим прізвищем у підписі) та в хронологічній послідовності.
Наприкінці розділу “Епістолярій” у хронологічній послідовності
розміщують справи сформовані з записок, телеграм, візитних карток, факсів,
телефаксів тощо, їх систематизують так само як і епістолярій. Візитівки без написів
розміщують останніми.
Схема систематизації епістолярію може бути такою:
Розділ Листи фондоутворювача до окремих осіб
Підрозділ Встановленим особам за абеткою прізвищ
Підрозділ Невстановленим особам
Серія За звертанням.
Серія Без звертань.
Підрозділ Підбірка листів фондоутворювача різним особам
Серія Переплетені фондоутворювачем
Серія Сформовані за тематичною ознакою
Серія Підготовлені до друку
Підрозділ Biзитні картки фондоутворювача без тексту
Підрозділ Дарчі написи фондоутворювача
Розділ Листи до фондоутворювача від окремих ociб
Підрозділ Biд окремих ociб за абеткою прізвищ
Підрозділ Biд невстановлених ociб
Серія За нерозбірливими підписами, звертаннями
Серія Підписані тільки ім’ям (- криптоніми)
Серія Без підпису.
Підрозділ Від різних кореспондентів
Серія Колективні
Серія Переплетені фондоутворювачем (власником)
Серія Сформовані за тематичною ознакою
Серія Підготовлені до друку
Підрозділ Записки, подані фондоутворювачу під час виступів
Підрозділ Візитні картки різних осіб без тексту
Підрозділ Дарчі написи фондоутворювачу
Епістолярій також можна організувати у такі структурні групи (підрозділи,
серії, рубрики, справи):
• листи фондоутворювача до родичів (фондоутворювачу від родичів);
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• листи фондоутворювача до друзів (фондоутворювачу від друзів);
• листи фондоутворювача до колег та знайомих (фондоутворювачу від
колег i знайомих);
• листи фондоутворювача до різних установ та організацій тощо.
Листи, що були переплетені (зшиті) самим фондоутворювачем (власником
документів), розміщують таким чином:
•
якщо в зшитку містяться тільки листи фондоутворювача одному
адресату або тільки листи фондоутворювачу від одного кореспондента, їх
виносять на
відповідне
абеткове
місце у
підрозділі (“Листи
фондоутворювача” або “Листи до фондоутворювача”);
•
якщо листи фондоутворювача до кількох адресатів переплетені разом
(листи до фондоутворювача від кількох кореспондентів), їх розміщують
наприкінці відповідних підрозділів;
•
якщо в одному зшитку переплетені разом листи фондоутворювача
одному адресату i листи до фондоутворювача від цієї ж особи, то їх розміщують
у відповідному місці за алфавітом прізвищ адресата у підрозділі “Листи
фондоутворювача”, а у підрозділі “Листи до фондоутворювача” роблять
відповідне посилання;
•
якщо разом переплетені листи фондоутворювача до кількох осіб, то
зшиток розміщують за справами, які систематизовані за абеткою прізвищ у
підрозділі “Листи фондоутворювача” з відповідним посиланням у підрозділі
“Листи до фондоутворювача”.
За наявності у фонді значної кількості дарчих написів, їх організовують в
окрему групу.
2.1.6 Систематизація документів особового походження
у розділі “Дарчі написи”
До розділу “Дарчі написи” відносять документ з дарчими написами,
зробленими на титульних аркушах книг, нот, програм, афіш, інших документах та
копії (виконані за допомогою різних технічних пристроїв).
Документи з дарчими написами фондоутворювача окремим особам
систематизують за абеткою прізвищ цих осіб.
Документи з дарчими написами окремих осіб фондоутворювачу – за абеткою
прізвищ цих осіб.
Окремий розділ виділяють тільки за наявності значної кількості таких
написів (понад 10). У разі, якщо загальна кількість документів з дарчими написами
незначна, то їх у самостійний/ні розділ/и не виділяють, а розміщують відповідно
наприкінці розділу/ів “Листи фондоутворювача” і/або “Листи до
фондоутворювача”.
2.1.7 Систематизація документів особового походження
у розділі “Майново-господарські документи”
До розділу “Майново-господарські документи” відносять документи, що
висвітлюють управління сільськими господарствами та підприємствами, торгово-
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промисловими, фінансовими, культурними закладами, засобами масової інформації
(теле-, радіостудіями, видавництвами, редакціями газет і журналів тощо), що є
власністю фондоутворювача, або перебувають у володінні фондоутворювача, а
також документи директорів, управляючих, менеджерів, керівників відділів та
інших посадових осіб цих установ і закладів.
Залежно від розмаху і характеру економічної (бізнесової) діяльності
фондоутворювача та змісту документів, що її відображають, ця група документів
може відокремлюватися в самостійну структурну одиницю верхнього рівня та
виноситись у схемі систематизації фонду на перше місце.
До цього розділу також належать документи, що відображають економічний
стан, побутові умови життя фондоутворювача, його майновий стан та стан його
здоров’я:
•
довідки про зарплату, виплату гонорарів і винагород, розрахункові
книжки;
•
документи про нарахування і розмір пенсій, чернетки податкових
декларацій тощо;
•
акти купівлі-продажу, оренди, дарування і наслідування майна (у
т. ч. архівів, бібліотек, художніх цінностей), заповіти, описи майна, господарчі
угоди, векселі, боргові зобов’язання, плани будинків і садиб, документи щодо
управління майном;
•
рішення судових інстанцій з майнових спорів; листування з
установами з приводу побутових і господарських питань, документи про сплату
комунальних послуг, оренду житла;
•
рахунки за проживання в готелях, побутові послуги та придбані
(куплені товари);
•
документи про стан здоров’я фондоутворювача, довідки, лікарняні
епікризи, результати обстежень тощо.
Усередині розділу справи систематизують за тематичною та хронологічною
ознаками.
Якщо у фонді відклалась значна кількість документів щодо управління
маєтками, заводами, копальнями, конторами, фірмами, компаніями тощо, вони
можуть відокремлюватися в самостійну структурну групу (підрозділ, розділ).
Залежно від роду діяльності фондоутворювача ця група може виноситись на перше
місце в схемі систематизації фонду.
Типова схема систематизації документів вотчинних контор (сімейних
господарств, підприємств) може мати такі підрозділи: вказівки та інструкції
власника і головної контори; документи, що характеризують відносини вотчинного
правління; донесення посадових осіб до вотчинного правління; епістолярій
правління з державними установами; рішення зборів, сходів люду (мирян);
господарські описи, “записні” книги та журнали, прибутково-видаткові книги та
відомості про стягнення з селян грошової і натуральної повинності; документи про
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рекрутські набори; справи з приватних питань управління. Конкретні схеми
систематизації будуть варіюватися в залежності від типів господарств та
історичних періодів.
Під час систематизації документів головних контор спочатку розміщують
документи щодо господарства в цілому, а потім – за окремими банками,
господарськими (маєтками) та промисловими об’єктами (фабриками, копальнями,
гутнями, тощо).
Схема систематизації документів, що репрезентують управління фінансами у
документах за період доби нової історії, насамперед, повинна віддзеркалювати
спрямованість економічних напрямів діяльності фондоутворювача, структуру та
функції керованих ним (або його власних) фірм, компаній тощо. Спочатку
розміщують документи головного офісу (правління), за ними – документи дочірніх
об’єктів господарювання. Кожну наступну структурну групу розміщують одна за
одною із врахуванням значимості функцій із внутрішньою систематизацією за
хронологічною ознакою.
Якщо документи з управління підприємствами, банками, компаніями тощо,
що надійшли в складі фонду особового походження, мають усталену структуру
діловодства у вигляді сформованих справ – їх не пересистематизовують.
2.1.8 Систематизація документів особового походження
у розділі “Документи, зібрані фондоутворювачем”
Документи цього розділу систематизують за темами, що пов’язані з роботою
фондоутворювача або за питаннями (проблемами), що входили до сфери його
інтересів.
На перше місце виносять творчі документи інших осіб – авторів окремих
частин (етапів) колективної праці (твору, витвору матеріальної або духовної
культури (постановки, проекту, дослідження, видання і т. п.), в якому брав участь
фондоутворювач як один із співавторів. Всередині підрозділу документи групують
за номінальною ознакою, а потім – авторською і хронологічною.
На другому місці розміщують документи, зібрані фондоутворювачем для
своїх праць та з тем, що його цікавили, за винятком тих, що віднесені до складу
творчих документів. Документи групують за тематикою, всередині груп – за
авторською, номінальною (види документів) або хронологічною чи географічною
ознакою. У разі, якщо обсяг всіх документів незначний, їх систематизують за
хронологією.
На третє місце виносять документи учнів фондоутворювача, за винятком
віднесених до творчих документів фондоутворювача.
Документи кожної особи систематизують за схемою систематизації
особового фонду або за хронологією.
Наприкінці розділу розміщують документи друзів і знайомих
фондоутворювача, що мають самостійну цінність і опосередковано розкривають
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інтереси фондоутворювача, а також рукописи творів інших осіб з прижиттєвою
присвятою фондоутворювачу.
2.1.9 Систематизація документів особового походження
у розділі “Документи про фондоутворювача”
До розділу “Документи про фондоутворювача” відносять документи, у
яких містяться:
•
дослідження, статті, нотатки наукового і критичного характеру про
творчість фондоутворювача або із згадкою про нього; книги відгуків на
прижиттєві виставки фондоутворювача, рецензії і відзиви неофіційного
характеру на роботи фондоутворювача;
•
рукописи, у т. ч. текстові, аудіовідеозаписи спогадів, бесід тощо, листи
різних осіб або фрагменти з них зі спогадами про фондоутворювача або із
згадкою про нього;
•
вірші, присвячені фондоутворювачу; рукописи художніх і
документально-біографічних творів про фондоутворювача; документи
кінофільмів, вистав, радіо – і телепередач, документальних виставок про життя і
творчість фондоутворювача;
•
документи про смерть і поховання фондоутворювача;
•
документи про вшанування та увічнення пам’яті фондоутворювача;
•
документи про посмертне видання, експонування, виконання (музичні
твори тощо), реалізацію (проекти) робіт фондоутворювача;
•
бібліографія праць про фондоутворювача і його творчість.
•
рукописи (романи, повісті, трактати тощо) творів інших осіб, які не
стосуються фондоутворювача, але з присвятою йому, написані за життя
фондоутворювача,
виносять
до
розділу
“Документи,
зібрані
фондоутворювачем”; написані після смерті фондоутворювача – розміщують
наприкінці цього розділу і систематизують за абеткою прізвищ авторів.
Усередині класифікаційних (структурних) груп творчі документи та
епістолярій інших осіб розмішують за абеткою прізвищ авторів/адресатів, інші
документи – за хронологією. Якщо обсяг всіх документів розділу незначний, їх
систематизують за хронологічною ознакою.
2.1.10 Схема документів особового походження у розділі
“Зображувальні документи”
У разі, якщо розділ “Зображувальні документи” передбачений схемою
систематизації його, як правило, розміщують після розділу “Документи про
фондоутворювача”.
У цьому розділі рекомендовано виокремлювати два підрозділи:
• фотографії (зображення) фондоутворювача та фотографії пов’язані з
його творчістю;
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• зображувальні документи, зібрані фондоутворювачем.
Фотографії в особових фондах групують за тематичною ознакою.
Послідовність їх розміщення визначають ступенем зв’язку документів групи з
біографією фондоутворювача.
Пропонуємо таку схему розділу “Зображувальні документи”:
Підрозділ Фотографії фондоутворювача та фотографії пов’язані з його
творчістю.
Серія Фотографії фондоутворювача.
Підсерія Індивідуальні.
Рубрика (справа) Мальовані та фотопортрети
Рубрика (справа) Фотографії портретів під час виступів на форумах.
Рубрика (справа) Фотографії фондоутворювача під умовною назвою “за
роботою”.
Рубрика (справа) Фотографії фондоутворювача під умовною назвою “на
відпочинку”.
Підсерія Фотографії в групах.
Рубрика (справа) Фотографії фондоутворювача з родиною.
Рубрика (справа) Фотографії фондоутворювача з друзями, знайомими
Рубрика (справа) Фотографії фондоутворювача з колегами під час
проведення різних форумів
Рубрика (справа) Фотографії фондоутворювача на урочистих подіях з нагоди
вшанування фондоутворювача
Рубрика (справа) Фотографії фондоутворювача з однополчанами
Серія Фотографії інших осіб
Підсерія Фотографії родичів
Підсерія Фотографії друзів, знайомих
Підсерія Фотографії окремих осіб з дарчими написами фондоутворювачу
Серія Жанрові і видові фотографії, зроблені фондоутворювачем (аматором)
Серія Фотографії поховання і могили фондоутворювача
Серія Фотографії, пов’язані з вшануванням і увічненням пам’яті
фондоутворювача.
Всередині груп (серій, рубрик) документи систематизують так:
• портрети, шаржі і фотографії фондоутворювача, його родичів, друзів і
знайомих (у т. ч. з дарчими написами) – за хронологією або абеткою прізвищ
зображених осіб;
• видові фотографії – за абеткою назв зображених місцевостей або за
хронологією;
• фотографії про вшанування і увічнення пам’яті – за тематикою або
заходами (фотографії поховання і могили – за хронологічно-тематичною ознакою).
2.1.11 Систематизація документів особового походження
у розділі “Документи родичів фондоутворювача”
До розділу “ Документи родичів фондоутворювача” відносять документи,
у яких відклались документи творчого характеру, епістолярій, особові документи
офіційного характеру тощо. Документи кожного члена родини, сім’ї можуть
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складати окремі підрозділи. У підрозділах систематизація справ здійснюється за
відповідною схемою систематизації розділів особового фонду.
У разу наявності значної кількості таких документів їх організовують у
окремі підфонди об’єднаних фондів (родинних, родових).
2.1.12 Систематизація документів у розділі “Колекція”
До розділу “Колекція” включають документи, зібрані фондоутворювачем за
номінальною ознакою. Колекції можуть складатися з різних видів документів та з
документів зі спеціальними носіями.
Колекції, що складаються з цінних графічних зображальних матеріалів або
фонодокументів, якщо обсяг їх значний, рекомендується виносити в окремий опис.
2.2 Структура та систематизація справ у межах об’єднаного фонду
Особливістю систематизації цих фондів є введення додаткових основних
структурних рівнів – підфондів, котрі об’єднують:
• документи, спільні для всього фонду;
• документи, що характеризують дальність і життєвий шлях кожної
конкретної особи в складі фонду;
Підфонди виділяють тільки за наявності у фонді більше 10 справ. Залежно
від обсягу документів кожен підфонд у таких об’єднаних архівних фондах
особового походження можна вносити до окремого опису.
В об’єднаних архівних фондах, організованих за генетичною ознакою,
документи кожного з членів родини виділяють в окремий підфонд і
систематизують залежно від характеру його діяльності.
У родинних (сімейних) фондах на перше місце виносять документи
основного фондоутворювача, а за ними розміщують документи членів родини
фондоутворювача у вихідному порядку родинних зв’язків (батьки, діти, онуки).
Документи, спільні за змістом і характером для всієї родини (майновогосподарські, листування, фотографії) включають до підфонду основного
фондоутворювача.
У родових (фамільних) фондах документи розміщують у порядку
генеалогічної послідовності родин (від основного фондоутворювача (пращура) до
підфондів членів родини – нащадків (прадіди, діди, батьки, діти).
Документи, що є спільними для всього роду і які неможливо віднести до
конкретної особи (генеалогічні схеми, таблиці, майново-господарчого характеру
тощо), виносять окремим підфондом на перше місце. Потім розміщують підфонди
родин з документами кожного конкретного члена родини.
В об’єднаних архівних фондах, організованих за ознакою спільної діяльності
фондоутворювачів, на перше місце виносять документи, спільні для всіх
фондоутворювачів, а потім розміщують підфонди окремих фондоутворювачів за
ступенем їх значущості або за абетковим принципом.
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Об’єднані архівні фонди, сфондовані за ознакою спільної діяльності
фондоутворювачів або їх участі в одних і тих же подіях, як правило, включають
невеликі комплекси документів окремих осіб. У структурі таких фондів окремою
групою (підфондом) на перше місце можна виносити документи, спільні для всього
фонду або документи, котрі складно визначити, до якої конкретної особи вони
відносяться. Потім розміщують особові підфонди окремих фондоутворювачів за
абеткою їх прізвищ.
Документи кожного фондоутворювача систематизують відповідно до схем
систематизації особового фонду, залежно від роду діяльності фондоутворювача і
складу його документів. Окремі групи документів виділяють тільки за наявності
значної кількості документів.
У родинних (родових) фондах особового походження листування кожного з
членів роду систематизують за тими ж правилами, що i в особових фондах.
Особисті листи систематизують за абеткою прізвищ адресатів у відповідних
розділах підфонду кожної особи – члена родини або роду. Якщо листи та
документи неможливо віднести до конкретної особи (наприклад, лист адресований
до всієї родини або кільком її членам), їх включають до документів старшого,
враховуючи ступінь родинних зв’язків фондоутворювача.
Документи вотчинних, заводських, фабричних та інших контор, що входять
до складу родинних і родових фондів, складають окрему структурну групу
(підгрупу) майново-господарських документів, спільних для роду або того
фондоутворювача, який мав до них найбільше відношення.
Документи управляючих, прикажчиків, начальників, лісників та інших
посадових осіб складають окремі структурні групи і розміщують після документів
контор, в яких вони служили або яким були підвідомчі (якщо підвідомчість не
встановлена – після документів всіх контор).
Ці ж принципи можна застосовувати і під час структурування та
систематизації документів з управління рухомим і нерухомим майном родини
(роду).
Типова схема систематизації документів родинних і родових фондів
може складатися з таких підрозділів:
I.
Документи, спільні для всього фонду (з історії роду, майновогосподарські, родові колекції тощо).
II.
Особові підфонди членів родини або роду, які розміщують: у межах
роду – за генеалогічною послідовністю родин; у межах родини – за старшинством
родинних зв’язків.
2.3 Систематизація документів особового походження у складі колекцій
Систематизацію справ у складі колекцій здійснюють відповідно до тематики
і складу їх документів (тобто ознакою, за якою вони сформовані).
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До колекцій можуть входити окремі види документів, комплекси документів,
документи з окремих тем і проблем.
Колекція, до складу якої входять документи з різними носіями (автографи,
листівки, екслібриси, альбоми, афіші, програми, газетні вирізки, фотографії,
слайди, відеозаписи, грамплатівки, фотодокументи, магнітні записи тощо), може
бути систематизована за носіями документної інформації, видами документів;
всередині груп – відповідно до виду документів, носія, за тематикою документів;
абетковим або хронологічним принципом.
У разі, коли до колекції входять особисті документальні комплекси
документів особового походження того або іншого діяча, їх систематизують за
схемою особового фонду, а всередині колекції – за абеткою прізвищ діячів або
хронологією (за першими датами).
Колекції, підібрані фондоутворювачем або сформовані в архівній установі з
окремих тем, систематизують залежно від складу документів за особами,
тематичною, географічною, хронологічною або іншою ознакою або на підставі
поєднання кількох ознак.
У разі, якщо до складу колекції поряд з документами входять рукописні
книги, то їх рекомендується виділяти в окремий розділ колекції.
§ 3. Організація документів особового походження на рівні справи
3.1 Формування одиниць зберігання (справ)
Найменшою неподільною одиницею в структурній будові архівного фонду
особового походження є фізично відокремлена одиниця зберігання – справа.
Процес організації документів на рівні їх об’єднання у справи називають
формуванням справ. Формування одиниць зберігання і систематизація документів
особового походження у межах справи, як правило, здійснюється в архівах після
того, як всі документи згруповані у межах основних розділів фонду.
Справа як одиниця систематизації, обліку і описування документів
особового походження може складатися з одного документа і/або групи
документів, об’єднаних за авторською, номінальною, тематичною, хронологічною,
географічною ознаками. Під час формування справ з документів особового
походження застосовуються, також, такі специфічні ознаки, як, наприклад,
жанрова та кореспондентська. Кожна з цих ознак може бути покладена в основу
формування справи як самостійно, так і в поєднанні з іншими ознаками.
Описування справ краще здійснювати одночасно з формуванням справ.
Вибір принципу (-ів) організації документів у справи залежить від виду та складу
документів.
Приклад:
1. Доповідні записки О. І. Полканова Народному комісаріату освіти
Кримської АРСР про стан Центрального музею Криму за період з І листопада
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1941 р. по 13 квітня 1944 р. (номінальна, авторська, тематична, хронологічна
ознаки)
2. Статті О. І. Полканова і повідомлення про виставки творів кримських
художників (авторська, номінальна і тематична ознаки).
3. Петров О. І. Щоденники археологічних розкопок в с. Новий Світ
Судакського р-ну (номінальна, авторська, географічна ознаки).
4. Листи М. І. Волошина до Полканова О. І. (кореспондентська ознака).
3.1.1 Формування справ з документами особового походження
Під час формування справ, укладання заголовків, а також визначення їх
обсягу враховують:
• значення творчості фондоутворювача та категорію фонду;
• цінність документів фонду;
• ступінь збереженості документів фонду;
• ознаку формування справи.
Віднесення документів справи до тих чи інших категорій цінності суттєво
впливає на обсяги і ступінь деталізації описової статті (заголовка). Як правило, до
справ з документами особового походження, віднесених до ІІІ категорії, розлогих і
глибоких заголовків не укладають. Заголовки до справ, сформованих з розрізнених
видів документів, носять, як правило, узагальнюючий характер, без зайвої
деталізації, до описової статті заголовка виносять не більше трьох авторів.
Кількісні показники одиниці зберігання (справи) для фондів І і II категорій
не повинні перевищувати:
• для справ з рукописами – 100 аркушів (для унікальних – 50 аркушів);
• з листами особистого характеру – 50-60 аркушів;
• з біографічними документами – 30-50 аркушів;
• з оригінальними малюнками і кресленнями – 10 аркушів;
• графіка – 25 аркушів;
• з індивідуальними фотографіями фондоутворювача – до 20 аркушів;
• з груповими фотографіями фондоутворювача – до 10 аркушів (враховують
кількість зображених осіб та можливість відображення їх прізвищ у заголовку
справи);
• у справах з індивідуальними і груповими фотографіями, сформованими за
тематичною ознакою – 20 аркушів (зокрема, у розділах, що стосуються певної
діяльності фондоутворювача).
У фондах III категорії справи формують більш укрупнено, особливо з
чорновими варіантами праць (творів). Водночас, обсяг справи з документами
особового походження, віднесених до фондів ІII категорій, не повинен
перевищувати:
•
для справ з рукописами – 150-200 аркушів;
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•
для справ з біографічними документами – 100 аркушів;
•
для справ з листами особистого характеру – 120 аркушів;
•
з фотографіями, малюнками і кресленнями – 30 аркушів.
У разі, якщо обсяг аркушів документа або групи документів, що мають бути
об’єднані за правилами формування, перевищують зазначені вище норми, то їх слід
розділяти на дві або декілька справ з дотриманням логічної і/або хронологічної
послідовності.
Приклад:
1.
Багряний І. П.
“Людина біжить над прірвою”. Роман.
Розділи І-V. Маш. з автор. правками. 90 арк.
2.
Багряний І. П.
“Людина біжить над прірвою”. Роман.
Розділи VІ-ХІ. Маш. з автор. правками. 91 арк.
Під час формування справ не рекомендується відділяти від основних
документів додатки (документи, наявність яких обумовлена в основних документах
або з якими вони органічно пов’язані). Про наявність додатку зазначають у
заголовку справи.
Приклад:
Лист Ф. С. Павлятенка до Паторжинського І. С.
Додаток: фотографії родичів та знайомих Ф. С. Павлятенка.
Водночас, допускається відокремлення творів художнього мистецтва в
окрему справу, яку розміщують услід за справою з основними документами, з
поясненням у заголовку щодо їх зв’язку (наприклад, ілюстративні документи до
рукописів, лекцій тощо). У таких випадках справу з додатками розміщують за
основними документами.
У разі, якщо справи сформовані фондоутворювачем (власником), і ця
систематизація не заперечує основних принципів формування і наукового
описування справ, авторську систематизацію зберігають і справи не
переформовують (непорушність фонду). За потреби, керуючись принципами
“меморіальності” та доцільності, справи, сформовані фондоутворювачем, укладач
може доповнювати документами, подібними за змістом, видами тощо. Описування
справ здійснюють за ознакою формування.
Приклад:
Листи О. К. Богомазова до Богомазової В. В. (Монастирської).
Зшиток, окремі аркуші. 1910–1911.
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Обкладинки справ, підписані фондоутворювачем, або ж з його помітками, а
також ті, що мають художню чи будь-яку іншу цінність, зберігають у справі і
нумерують разом з іншими аркушами.
В одній справі не можна об’єднувати документи різних епох (історикохронологічних проміжків часу). Документи з датами до 1799 р., до 1917 р., доби
Української революції, періоду існування СРСР, німецького окупаційного режиму,
а також документи з датами після відновлення незалежності України, об’єднують у
самостійні справи.
В одній справі не можна об’єднувати документи, що репрезентують різні
етапи життєдіяльності фондоутворювача. Наприклад, доеміграційний, еміграції,
післяеміграційний тощо.
Документи офіційного характеру, що неминуче входять до складу більшості
архівних фондів особового походження, також не рекомендовано об’єднувати в
одній справі.
Приклад:
1. Свідоцтво Новицької М. О. про закінчення Московської жіночої гімназії
та довідка про складені нею додаткові іспити в обсязі вимог чоловічої гімназії.
1916, 1917 рр.
2. Екзаменаційні квитки та свідоцтва Новицької М. О. про закінчення
Київського ІНО, Київського Археологічного Інституту, Київського інституту
підвищення кваліфікації та ін. 1922–1941 рр.
3. Документи про виключення Новицької М. О. з профспілки та звільнення з
роботи як “класово ворожого елементу” із забороною працювати в наукових
установах: витяги з протоколів зборів, засідань “комісії чистки”, довідки, заяви з
проханням поновити на роботі. 1932 р.
4. Посвідчення особи та робітнича картка Новицької М. О., видані
німецькою окупаційною владою Києва. 1942, 1943 рр.
В одній справі не рекомендується об’єднувати документи стандартних
розмірів разом з великоформатними документами.
Приклад:
1. Богомазов О. К.
“Туберкульоз виліковний”. Начерки до плаката. 34x20,6.
2. Богомазов О. К.
“Туберкульоз виліковний”. Ескіз плаката. 83x77.
В одній справі не рекомендується об’єднувати фотографії та малюнки,
фотографії та креслення, а також креслення, малюнки, фотографії з рукописами
тощо, за винятком тих документів, що є додатками до них або їх складовою
частиною. Також, допускається об’єднання в одній справі фотографій з текстовими
документами у фондах, віднесених до III категорії.
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Графічні документи та образотворчі праці (малюнки, креслення, таблиці,
схеми, карти тощо) та фотографії, що є складовою частиною праці
фондоутворювача або додатками до неї, об’єднують в одну справу з рукописом, до
якого вони належать за умови, що обсяг аркушів справи не перевищує норму та
відповідає вимогам забезпечення збереженості.
За наявності значної кількості ілюстрацій або якщо вони складаються з
малюнків та креслень, які можна виокремлювати в самостійну справу, їх
розміщують услід за рукописами, до котрих вони відносяться.
Приклад:
1. Новицька М. О.
“Вишивка золотом із фігурними зображеннями домонгольського періоду”.
Стаття, списки ілюстрацій і приміток. Автограф.
Додаток: ілюстрації до статті (фотографії, замальовки). Пап., олів. 10 арк.
2. Гаєвський Г. П.
“Будова і обладнання сучасного театру”.
Нарис-посібник. Автограф. 75 арк.
3. Гаєвський Г. П.
“Будова і обладнання сучасного театру”.
Ілюстративні креслення до III розділу. Пап., граф., олів. 28 арк.
Документи з паперовим носієм та документи з іншими спеціальними
носіями в одній справі не об’єднують.
Текстову супровідну документацію (паперові носії) до документів зі
спеціальними носіями, які є основними (наприклад, аудіовізуальні) формують у
окрему справу і розміщують за справою (справу/ми) з основними документами. У
заголовку до справи, яка об’єднує супровідну документацію, обумовлюють їхній
зв’язок.
Справи, сформовані зі спеціальних носіїв фондоутворювачем (власником),
підлягають переформуванню лише у разі, якщо “меморіальність” фонду була
порушена ще до того, як документи надійшли до архівної установи та за умов
технічного опрацювання, які виникли під час формувань справ.
3.1.2 Формування справ з документами особового походження
у розділі “Творчі документи”
Рукописи наукових праць, літературних та інших творів
Як правило, рукописи формують у справи за авторською ознакою. Рукописи
одного автора об’єднують у справи за жанрами або темами, незалежно від способу
відтворення, ступеня завершеності та форми документа. Авторський рукопис
одного твору з документами всіх етапів підготовчої роботи (варіанти, редакції)
об’єднують в одній справі.
Приклад:
Давидов І. І.
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“Ноєв ковчег 1942-го”. Повість. Варіанти І і II.
Автограф.
У разі, якщо повний рукопис одного твору складає окрему справу, то різні
його редакції відокремлюють всередині справи внутрішніми обкладинками.
Варіанти окремих текстових фрагментів об’єднують у справу разом з
початковим варіантом і також відокремлюють внутрішніми обкладинками.
У разі перевищення обсягу рукопису нормативного обсягу справи, рукопис
поділяють на окремі справи за етапами роботи над працею або за редакціями.
Приклад:
1. Полканов О. І.
“Микола Семенович Самокиш”. Монографія. Част. I. Примітки, бібліографія.
Машинопис.
2. Полканов О. І.
“Микола Семенович Самокиш”. Монографія. Част. II. Примітки,
бібліографія. Машинопис.
У разі, якщо у фонді є значна кількість рукописів малого жанру (однієї
номінації), допускають їх об’єднання в одну справу за тематичною і/або
хронологічною ознаками.
Приклад:
1.
Бажан М. П.
Вірші. 1935–1948 (за жанром, хронологічна ознака).
2.
Довженко О. П.
“Відступник”, “На колючому дроті”, “Недоля”, “Незабутнє”. Оповідання.
1942 (за жанром, хронологічна ознака).
3.
Пінь Р. І.
Прислів’я, приказки, пісні, легенди, усмішки, записані в селах Зборівського
р-ну Тернопільської обл. 1958–1966 (за жанром, хронологічна ознака).
4.
Полканов О. І.
Лекції
про
життя
і
творчість
художників
В. О. Тропініна,
О. А. Кипренського, К. Л. Брюллова. Начерки (тематична ознака).
5.
Хробак Г. Ю.
Виступи на Черкаському радіо з нагоди святкування річниці визволення
Тальнівського р-ну від нацистської окупації (тематична ознака).
Рукописи великого формату (гранки, верстка тощо) виділяють у самостійну
справу. У фондах, документи яких віднесені до І і ІІ категорії, в одній справі не
об’єднують праці з різним способом відтворення. Автографи, авторські
машинописи кожної праці (у т. ч. чорнові варіанти, редакції) об’єднують у справи
окремо від вирізок з газет і журналів, версток, гранок тощо. Спосіб відтворення
зазначають наприкінці заголовка справи.
Приклад:
1. Стельмах М. П.
“На Івана Купала”. Драма на 3 дії. Автограф.
2. Стельмах М. П
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“На Івана Купала”. Верстка, вир. з журн. “Театр”.
У фондах І та ІІ категорії рукописи однойменних творів одного автора, але
різних за жанрами, організовують у різні справи.
Приклад:
1. Артеменко М. М.
“Сам собі садівник”. Монографія.
2. Артеменко М. М.
“Сам собі садівник”. Ілюстрований буклет.
3. Головко А. В.
“Бур’ян”. Роман.
4. Головко А. В.
“Бур’ян”. П’єса.
У фондах III категорії допускають об’єднання рукописів різних жанрів,
змістовно пов’язаних однією темою в одній справі.
Приклад:
Біленко О. З.
Нариси, виступи і промови з питань естетичного виховання в дошкільних
дитячих закладах.
Збірки праць (у т. ч. різножанрові), підготовлені до друку автором або
редакційною радою видавництва, розформуванню не підлягають. Документи
кожної збірки становлять самостійну справу.
Приклад:
Журахович С. М. “Вірменські етюди”. Цикл новел.
У фондах III категорії допускають об’єднання в одній справі невеликих
збірок з творами автора одного жанру.
Приклад:
Степанкова Л. В.
“Болить моє серце”, “Спалах жовтого листя”. Збірки оповідань.
У фондах III категорії допускають об’єднання в одній справі перекладів
творів різних авторів, зроблених однією особою. У таких випадках формування
справ здійснюють за хронологічною або мовною ознаками.
Переклади творів фондоутворювача іншими авторами формують у справи за
такими ж принципами, як і твори фондоутворювача.
Вирізки з періодичних видань з текстами творів фондоутворювача, його
інтерв’ю, відкритих листів тощо об’єднують у справи за ознакою жанру та за
хронологією.
Приклад:
Пархомов М. Н.
“Білий голуб”, “Картина художника Кубова”, “Пригоди в океані”, “Це було в
Києві”. Оповідання.
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Вир. з газ. “Зірка”, “Юний ленінець”; журн. “Барвінок”, “Україна”. 1943–
1958 рр.
У фондах, віднесених до III категорії, справи формують за жанрами та
допускають об’єднання в одній справі документів з різним способом відтворення.
Приклад:
Шевченко І. І.
“Місяць над Прип’яттю”, “Торпеду пущено”, “Сон” та ін. Вірші. Автограф,
маш., вир. з газет.
Підготовчі документи до творчих праць (виписки, чорнові записи, картотеки,
зроблені
фондоутворювачем,
або
документи
інших
осіб,
зібрані
фондоутворювачем) формують у справи за номінальною ознакою (видами
документів).
Чорнові записи (замітки, нотатки) і виписки до праць фондоутворювача
формують у справи за назвами творів, до яких вони були виконані.
Приклад:
1. Полканов О. І.
Крим в образотворчому мистецтві. Виписки до статті з каталогів музеїв.
2. Комарницький М. Ф.
Умань. Чорнові записи та виписки до путівника з газет і журналів.
У фондах III категорії чорнові записки і виписки, залежно від обсягу, можна
об’єднувати в одній справі з творами, для яких вони виконані.
Приклад:
Пільгук І. І.
“Шевченко і Чехов”, “Шевченко і Закарпаття”. Статті, нотатки та виписки до
них.
Автограф.
Чорнові записи і виписки, виконані фондоутворювачем до невизначених тем
або належність котрих до конкретного твору встановити неможливо, об’єднують у
справи за тематичною ознакою.
Приклад:
Нехорошев С. С.
Нотатки про заслання в монастирські тюрми учасників першої політичної
демонстрації народників в Петербурзі. 6 грудня 1875 р.
У разі, якщо обсяг документів, зібраних фондоутворювачем для роботи над
одним твором незначний, допускається об’єднання в одній справі усіх підготовчих
документів.
Приклад:
Багряний І. П. Броненосець “Потьомкін”.
Підготовчі документи: виписки, замітки, начерки, лист І. В. Майстренка,
план Одеси.
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Справи з графічними зображувальними документами
тематичною ознакою або за зображеними об’єктами. Графічні
документи рекомендовано відокремлювати від текстових.
Приклад:
1. Новицька М. О.
Композиція в орнаменті.
Нотатки і виписки до наукової теми.
2. Новицька М. О.
Композиція в орнаменті.
Замальовки до наукової теми: елементи рослинного
українському гаптуванні та вишивці ХVІІ–ХVШ ст.
Калька, туш, чорнило.
3. Новицька М. О.
До вивчення текстильних решток Трипільської доби.
Попередній звіт про науково-дослідну роботу.
4. Новицька М. О.
До вивчення текстильних решток Трипільської доби.
Фотографії мікроскопічного аналізу до науково-дослідної
структури тканин з археологічних розкопок в Україні.

формують за
зображувальні

орнаменту

в

роботи: зразки

Документи, зброшуровані фондоутворювачем, розформуванню не
підлягають.
Приклад:
Цесевич В. П.
Дослідження мінливих зірок.
Нотатки, записи, наукові розвідки, графіки і карти астрономічних
спостережень, малюнки руху планет. Зброшурована книга.
За наявності значної кількості документів до кожної теми, справи формують
за номінальною ознакою з дотриманням послідовності етапів роботи
фондоутворювача.
Приклад:
Калиниченко Л. Л.
Реставрація стародавніх стінописів Софії Київської в 1952–1962 рр. Планпрограма робіт.
Калиниченко Л. Л.
Реставрація стародавніх стінописів Софії Київської в 1952–1962 рр.
Проміжні звіти яро виконану роботу.
Калиниченко Л. Л.
Реставрація стародавніх стінописів Софії Київської в 1952–1962 рр.
Картограми виконаних робіт. Фотокопії. (фонд Калиниченка Л. Л. – керівника
робіт).
Документи наукових і науково-пошукових експедицій об’єднують у справи
за ознакою віднесення до окремої експедиції. Якщо експедиції однопрофільні,
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допускають об’єднання в одній справі документів декількох експедицій, у разі,
якщо при цьому не перевищується нормативна кількість аркушів справи.
Приклад:
Новицька М. О.
Українська вибійка.
Документи
етнографічних
експедицій
з
досліджень
теми
по
Дніпропетровській, Полтавській, Харківській обл.: щоденникові звіти, додатки до
звіту, графічні замальовки узорів, фотографії майстрів-вибійників (подружжя
Нирченків з с. Підварки на Полтавщині).
У разі наявності значного обсягу документів за кожною окремою
експедицією, їх об’єднують у справи за номінальною ознакою.
Кожна картотека, укладена фондоутворювачем, є окремою справою. Якщо
обсяг картотеки значний, то кожна її частина (розділ, підрозділ) формують в
окрему справу.
Приклад:
1. Мілятицька Ф. Р.
Меблі-устаткування VШ–ХІХ ст.
Тематична картотека.
2. Мілятицька Ф. Р.
Містобудування.
Картотека до наукової розробки.
3. Чернихівський Г. І.
Автобібліографія. Картотека.
Розділ І: Анотований перелік власних наукових праць.
4. Чернихівський Г. І.
Автобібліографія. Картотека.
Розділ II: Анотований перелік власних науково-популярних публікацій.
Чернихівський Г. І.
5. Автобібліографія. Картотека.
Розділ ІІІ: Покажчик творів інших авторів про нього і його творчість.
Фотокартотеки, укладені фондоутворювачем, формують так само.
Приклад:
1. Новицька М. О.
Фрагменти гаптованих тканин ХІ–ХІІ ст. з археологічних розкопок.
Фототека. Част. І: У Києві – біля Михайлівського монастиря, 1903, та
Десятинної церкви, 1937, 1939.
2. Новицька М. О.
Фрагменти гаптованих тканин ХІ–ХІІ ст. з археологічних розкопок.
Фототека. Част. II: В Україні – Київська, Львівська обл. та поблизу
Херсонесу, 1900–1910. Зберігаються в Київському, Львівському,
Московському історичних музеях.
3. Новицька М. О.
Фрагменти гаптованих тканин ХІ–ХІІ ст. з археологічних розкопок.
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Фототека. Част. III: У Росії – Володимир-на-Клязьмі, Новгород, Стара
Рязань, 1899–1945. Зберігаються в Ермітажі.
Справи з документами науково-педагогічного характеру формують за
тематичною і номінальною ознаками з урахуванням логічного взаємозв’язку
документів та рекомендованого обсягу кількості аркушів справи.
Документи з лекціями формують у справи за окремими дисциплінами або за
курсами дисциплін; у разі значної кількості документів їх виокремлюють за
темами.
Приклад:
Богомазов О. К.
[Ідеологічний і формальний моменти під час створення картини. Знак
картини. Елементи просторових площин].
Лекції з станкового живопису для студентів малярського факультету
Інституту пластичних мистецтв.
Ілюстрації до лекцій формують у справи відповідно до рекомендацій,
викладених вище. У разі, якщо йдеться про твори образотворчого мистецтва
(малюнки), їх виділяють в окремі справи.
Приклад:
Богомазов О. К.
“Теорія кольору”.
Пап., олів., акв., гуаш, олія.
Учбова ілюстративна таблиця до педпрактикуму: основні кольори палітри,
з’єднання двох кольорів, рівновага кількості і якості, сумісність кольорів.
Навчальні програми формуються в справи за курсами дисциплін.
Приклад:
Рапопорт І. А.
Програма викладання курсу психології.
Робочий варіант.
Робочі документи (нотатки, записи, службові записки, заяви тощо), які
розкривають творчу думку фондоутворювача щодо змісту і методики викладання
окремих дисциплін, формують у самостійні справи. Етап роботи над працею та
спосіб відтворення зазначають наприкінці заголовка справи.
Приклад:
Богомазов О. К.
Малярство, рисунок і колір як художні і формально-технічні дисципліни в
системі підготовки музейних працівників по майстерні проф. Богомазова:
доповідні записки декану, пояснювальні записки до дисциплін: устаткування
для майстерні, чорнові автографи, робочі документи наукових розробок
проведення практичних і дослідних наукових робіт.
Чорнові автографи.
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Нотні рукописи
Авторський рукопис з усіма його варіантами, редакціями і чернетками у
фондах ІІІ категорії можна об’єднувати в одну справу. У фондах І та ІІ категорії
таке об’єднання допустиме тільки у разі наявності незначної кількості документівнот.
Приклад:
Лятошинський Б. М.
Квартет № 4 для двох скрипок, альта і віолончелі. Ор. 39.
Партитура і клавір.
Чистовики і чернетки.
Якщо кількість аркушів рукопису перевищує рекомендований, його
поділяють на окремі справи за стадіями роботи над ним або за видами рукопису
(чистовик, чернетка, партитура, клавір, перший варіант, другий варіант тощо).
Невеликі твори, об’єднані автором під одним номером твору (опусом),
можуть бути об’єднані в окрему справу.
У фондах III категорії в одну справу можна об’єднувати декілька опусів.
Приклад:
Окийченко Н. І.
Вальси, мазурки, прелюдії тощо.
П’єси для фортепіано. Ор. 9, 10, 11.
У фондах І та ІІ категорії кожен невеликий твір всесвітньовідомого та
відомого композитора на рівні держави, що не увійшов до певного опусу,
оформляють у самостійну справу.
Невеликі твори менш відомих композиторів, якщо на них немає позначення
номера опусу, можна об’єднувати в одну справу за ознакою жанру.
У фондах поетів-піснярів нотні рукописи з текстом (відбитки, копії) кількох
композиторів на слова одного поета-фондоутворювача об’єднують в одну справу.
До них приєднують рукописи тільки текстів слів.
Приклад:
Яценко Л. Л.
“Візьмімось за руки усі”, “Тужила дівчинонька”, “Яром-долиною” та ін.
Пісні на муз. П. С. Стороженка, Н. І. Окийченка, М. І. Головань
Текстові і нотні рукописи.
Автограф, друк.
Проектна документація
Під час формування справ з проектною документацією (архітектурнобудівельних, інженерно-конструкторських, художньо-конструкторських тощо) всі
документи проектування об’єднують в окремі справи за об’єктами. У заголовках
справ зазначають наявність графічних додатків та види технічної документації.
До конструкторських документів належать графічні (креслення) і текстові
документи, що визначають склад і будову виробу і містять всі дані щодо його
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розроблення, виготовлення, контролю, експлуатації, ремонту. В залежності від
змісту розрізняють такі конструкторські документи: креслення деталі, складальні
креслення, креслення загального виду; теоретичні, габаритні, електромонтажні,
монтажні, пакувальні креслення, схеми, специфікація, пояснювальна записка;
технічні, а також різні відомості, розрахунки, експлуатаційні і ремонтні документи.
У разі наявності у фонді значної кількості проектної документації її
групують у справи за стадіями проектування. Відповідно до етапів розроблення
конструкторську документацію поділяють на проектну і робочу. До проектної
документації належать: технічна пропозиція, ескізний проект і технічний проект.
Вихідним документом для подальшої проектної роботи є технічне завдання
замовника.
Приклад:
1. Іванов М. Л.
Первомайський цукровий завод Миколаївської обл.
Електрохімзахист металевих інженерних комунікацій від корозії.
Технічні пропозиції, технічний проект: технічний звіт про корозійні
дослідження, таблиці вимірів, креслення розміщення пунктів вимірів на
місцевості.
2. Іванов М. Л.
Первомайський цукровий завод Миколаївської обл.
Електрохімзахист металевих інженерних комунікацій від корозії.
Робочий проект: пояснювальна записка, робочі креслення, замовлена
специфікація, кошториси будівельно-монтажних робіт.
3. Мілятицька Ф. Р.
Крісло для глядацького залу в сільських клубах. Технічні вимоги до проекту,
пояснювальна записка, порівняльні таблиці нахилу спинки крісла,
розрахунки розмірів проходів в залах.
Чорновий автограф, маш.
4. Мілятицька Ф. Р.
Крісло для глядацького залу в сільських клубах. Технічні вимоги до проекту,
пояснювальна записка, порівняльні таблиці нахилу спинки крісла,
розрахунки розмірів проходів в залах.
Загальний вигляд і деталі.
Робочі креслення.
Білки, кальки, синьки.
У справах з документами архітектурно-будівельних, конструкторських та ін.
проектів текстова частина з розрахунками і кошторисами може приєднуватися до
креслень або виділятись в окрему справу. У випадках, якщо креслення –
великоформатні документи, цей розподіл є обов’язковим.
Приклад:
Барзилович С. А.
Житловий будинок. м. Кишинів, вул. Леніна, 7-9.
Пояснювальна записка до проектного завдання на добудову. Чорновий
автограф.
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Розгортка, головний фасад, бічний розріз (1-й затверджений варіант), обміри
6-го поверху центральної частини, плани поверхів (4-7).
Робочі креслення. Калька, синька, граф. олів.
Раціоналізаторські пропозиції та виноходи
Справи з документами щодо раціоналізаторських пропозицій та виноходів
формують окремо за відкриттями і винаходами. Раціоналізаторські пропозиції,
близькі за своїм змістом, можна об’єднувати в одну справу.
До описання відкриттів, винаходів, пропозицій обов’язково додають всі
пояснювально-ілюстративні документи (додатки: креслення, схеми, графіки, акти
експериментальних перевірок та випробувань, фотознімки тощо). За наявності у
фонді сформованого пакету документів щодо оформлення подання на винахід
(заява, описання, ілюстрації), його не розформовують.
Приклад:
1. Красножон П. А.
Спосіб охолодження різних об’єктів за допомогою рідинного теплоносія, що
циркулює по замкненому контуру...
Заявка на винахід: описання, креслення тощо.
2 Давидов І. І.
“Звукометричний мініполігон...”
Раціоналізаторська пропозиція: описання змісту.
Творчі документи режисерів
Кожен режисерський примірник постановки, кожна режисерська розробка
становлять окремі справи.
Приклад:
Гаєвський Г. П.
“Аркушик роману”. Режисерський прим. етюду Л. А. Бережкової,
поставленого в Інтимному театрі. м. Київ.
Маш. з помітками фондоутворювача.
Якщо обсяг документів незначний, режисерські розробки можна об’єднувати
з іншими документами режисерської роботи над постановкою.
Приклад:
Вронський В. І.
“Снігуронька”. Режисерська розробка, зміст, схема хореографічної
постановки
Українського
республіканського
художньо-спортивного
ансамблю “Балет на льоду”.
Експлікації, розробки мізансцен, монтування, планування сцен та інші
документи організовують у самостійні справи (кожен вид документа до кожної
постановки). Якщо обсяг видів документів незначний, їх можна об’єднувати або
приєднувати до режисерських розробок.
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У фондах III категорії до режисерських примірників можна приєднувати
режисерські розробки, нотатки, експлікації, монтування, розподіл ролей та інші
документи роботи режисера над постановкою.
Приклад:
Тиміш О. О.
“Сам собі голова”. Режисерський примірник п’єси Є. І. Крайового,
режисерська розробка, нотатки, плани музичного оформлення.
Сценарії фільмів формують у справи за авторською ознакою і видом
сценарію. Кожен режисерський і кожен літературний сценарій фільму
організовують в окремі справи. Літературні і режисерські сценарії, написані однією
особою, формують окремими справами.
У фондах ІІІ категорії декілька невеликих сценаріїв одного автора можна
об’єднувати в одну справу.
Приклад:
Куценко С. Я.
“Про смугасте слоненя”, “Пригоди малюка Гіпопо”. Сценарії
мультиплікаційних фільмів.
Авторські заявки на сценарії, зйомку фільму та музичне і художнє
оформлення: плани, схеми і лібрето сценаріїв; режисерські розробки; режисерські
нотатки до сценаріїв і зйомок фільму; характеристики дійових осіб, плани і
щоденники зйомок; титри до фільму; монтажні аркуші фільмів формують у
самостійні справи (кожен вид документів по кожному фільму).
У фондах ІІІ категорії літературні сценарії об’єднують в одну справу з
планами, схемами, лібрето, заявками (на сценарій).
Приклад:
Бурмистенко О. К.
“Вогонь серця”. Літературний сценарій, заявка на сценарій художнього
фільму.
Режисерський сценарій у фондах Ш категорії об’єднується в одній справі з
нотатками до нього і зйомок фільму, заявкою на сценарій і зйомку та іншими
документами режисерської роботи над фільмом.
Приклад:
Самійленко І. М.
“Архітектурні пам’ятки Київщини”.
Творча заявка, режисерський сценарій, композиційний план, титри
документального фільму.

112
У фондах режисерів фотографії артистів у ролях формують у справи за
постановками і фільмами; якщо обсяг фотографій з кожної постановки великий – за
прізвищами артистів або іменами персонажів.
У фондах Ш категорії можна об’єднувати в одній справі фотографії артистів
у ролях з кількох фільмів, поставлених фондоутворювачем.
Фотографії акторських проб на ролі формують за фільмами. У разі наявності
значної кількості фотографій з кожної акторської проби, їх формують у справи за
прізвищами акторів або за іменами персонажів фільму.
У фондах III категорії допускають об’єднання в одній справі акторських
проб на ролі щодо кількох фільмів за певний період.
Фотографії репетицій, сцен і дійових осіб з кожної постановки
фондоутворювача формують самостійними справами.
У фондах III категорії допускається об’єднання в одній справі фотографій
сцен кількох постановок вистав (фільмів).
Приклад:
Окийченко П. О.
“На межі безумства”, “Судний день”, “Ярмарок в передмісті”. Фотографії
репетицій.
Фотографії робочих моментів зйомок і фотографії кадрів з фільмів
формують окремими справами (навіть якщо вони належать до одного фільму) за
назвами фільмів.
У фондах III категорії фотографії робочих моментів зйомок і кадрів з фільмів
об’єднують в одну справу до кожного фільму, а якщо обсяг незначний – до
декількох фільмів.
Приклад:
Ганапольський С. Й.
“Я чекаю тебе”. Фотографії робочих моментів зйомки і кадрів з фільму.
Творчі документи акторів
У фондах артистів текст кожної ролі і нотатки до неї формують за
номінальними принципом: документи з кожної ролі складають окремі справи.
Тексти ролей (художніх творів, конферансу, сатиричних мініатюр тощо) у
фондах професійних читців, сатириків-виконавців, конферансьє, ведучих теле- і
радіо програм та замітки до них формують у справи за авторською (прізвища
авторів творів), хронологічною (за визначений період), тематичною (за
програмами, номерами) ознаками.
У фондах артистів естради, дикторів, конферансьє тексти віршів, оповідань,
фейлетонів, анекдотів, окремих сцен з п’єс, прочитаних фондоутворювачем з
естради, у програмах телебачення і радіомовлення, формуються однією справою. У
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разі наявності значної кількості документів, об’єднання може проводитись за
хронологією виконання.
У фондах артистів-музикантів, музикантів-диригентів кожен нотний рукопис
одного твору з помітками фондоутворювача (диригентські примірники тощо)
становить окрему справу.
За наявності у фонді III категорії значної кількості документів артистичної
діяльності, тексти ролей формують за театрами.
Афіші і програми вистав формують у справи за виставами, театрами. В одну
справу об’єднують не більше двох великоформатних афіш або програм трьох
вистав. Афіші і плакати гастрольних вистав виокремлюють у самостійну справу.
У фондах театральних акторів, оперних співаків, кіноакторів, артистів балету
в одну справу об’єднують фотографії не більше ніж до трьох ролей (до 10
документів).
У фондах І і ІІ категорії фотографії кожної ролі фондоутворювача виділяють
в окрему справу.
У фондах ІІІ категорії допускають об’єднання в одній справі до 30
документів – фотографій фондоутворювача в ролях.
Приклад:
Синельникова Л. Л. в кіноролях: Катерини (“Тривожне літо”), генеральші
(“Дочка і син”), лаборантки (“Заборонене питання”) та ін. 25 арк.
Фотографії акторських проб на ролі формують у справи за ролями (не більше
10 документів), у фондах III категорії – не більше 30.
Фотографії фондоутворювача у сценах з вистав і кадрах фільмів формують у
справи укрупнено. Допускається об’єднання у справі до 20 документів з однієї або
декількох постановок. Аналогічно формують справи з фотографій робочих
моментів зйомок і репетицій. В окремих випадках, у фондах III категорії,
максимальна кількість таких документів не повинна перевищувати 35.
Приклад:
Глушко П. Т. у сценах з вистав “Провісна зоря”, “Дивосвіт”, “Відьма”. 32 арк.
Фотографії.
Фотографії артистів цирку та естради (у т. ч. співаків, танцівників) у
сценічних виступах формують у справи за концертними програмами, окремими
виступами (у разі наявності значної кількості документів).
У фондах ІІІ категорії фотографії фондоутворювача об’єднують у справи за
хронологією (за один рік, декілька років), але не більше 30 фотографій в справі.
Творчі документи художників
Твори образотворчого мистецтва формуються у справи за жанровою,
тематичною та хронологічною ознаками. Твори, виконані у різній техніці, у фондах
І і II категорій в одну справу не об’єднують. У фондах ІІІ категорії допускають
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об’єднання в одній справі (за умови забезпечення належного зберігання
документів) творів, виконаних у різній техніці
Під час укладання заголовків на перше місце виносять вид техніки
виконання художньо зображувального твору.
Під час формування справ з графічними творами, виконаними тушшю,
пастеллю, олівцем, вуглиною тощо максимальна кількість документів не повинна
перевищувати 25.
Під час формування справ з творами живопису, виконаними аквареллю,
темперою, олією, пастеллю тощо, їх обсяг не повинні перевищувати 10 аркушів (у
фондах І та ІІ категорії) та 20 аркушів у фондах III категорії.
Кількість художніх творів, виконаних тушшю, чорнилом не повинен
перевищувати 15 аркушів (у фондах III категорії – 30).
Обсяг справ з ескізами композиції картини, етюдами і начерками до неї, а
також портретами, пейзажами, натюрмортами не повинен перевищувати 10
аркушів (у фондах III категорії – 20).
Під час формування справ обов’язково враховують формат (розміри)
документів та їхній фізичний стан.
Кожен твір видатного художника, написаний гуашшю, пастеллю, вуглиною,
є самостійною справою.
Закінчені і незакінчені твори у фондах І і II категорій укладають окремо. Так,
остаточний варіант (завершена картина) малюнка формують в окрему справу, а
ескізи композиції, етюди і начерки до нього об'єднують в іншу (враховують техніку
виконання).
У фондах III категорії допускають об’єднання творів з різними техніками
виконання.
Приклад:
Лопатенко К. І.
“Шахтарська лампа”, “Зоря нової”. Малюнки та начерки до них.
Гравюри з малюнків фондоутворювача, виконані одним гравером,
формуються окремою справою, з урахуванням техніки виконання. Гравюри,
зроблені фондоутворювачем з малюнків одного автора, формуються окремою
справою з урахуванням техніки виконання.
Портрети, пейзажі, натюрморти об’єднуються у справи за жанрами,
всередині жанру – за технікою виконання.
Приклад:
Хвостенко-Хвостов О. В.
“Молоді деревця на Трухановому острові”, “Ботанічний сад”, “Вид з вікна.
Пушкінська вулиця”. Пейзажі Києва. Пап., акв.
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Ілюстрації формують у справи за літературними творами, для яких вони
виконані; всередині твору – за технікою виконання. Якщо обсяг ілюстрацій до
твору значний, їх можна поділяти за ознакою виду: обкладинки, суперобкладинки,
заставки, форзаци, шмуцтитули, ілюстрації до тексту тощо.
Приклад:
1. Богомазов О. К.
“Корівка”: Макет обкладинки та ілюстрації до віршованої казки. Пап., акв.,
туш.
2. Кулішов М. М.
“Кохання приходить в сутінках”, “Перша зустріч”, “Вечеря біля вогнища”,
“Таня сміється”, “Ковалиха жене череду”. Ілюстрації до повісті
В. Й. Кучеренка. Варіанти. Пап., акв., 9 арк.
У фондах ІІІ категорії ілюстрації до всіх літературних творів об’єднують в
одну справу з урахуванням рекомендованого обсягу аркушів у справі та техніки
виконання. Якщо обсяг всіх документів значний, їх можна об’єднувати у справи за
прізвищами авторів ілюстрованих творів або у хронологічній послідовності.
Приклад:
1. Коровкіна Н. О.
“Івасик-Телесик”, “Гуси-лебеді летять”, “Пригоди Барвінка” та ін. Ілюстрації
до творів М. П. Стельмаха, Б. Й. Чалого та народних казок.
3. Жебалова М. І.
“Мотря”, “Мазепа”. Ілюстрації та начерки образів козаків до історичного
твору Б. Лепкого.
Карикатури й шаржі у фондах карикатуристів формують у справи за
газетами і журналами (з урахуванням техніки виконання), для яких вони виконані;
У фондах інших художників – за тематикою і технікою виконання.
У фондах ІІІ категорії (карикатуристів) в одну справу об’єднують
карикатури і шаржі, виконані для різних періодичних видань.
Плакати і лубки формують за тематикою, авторами текстів, форматом і
технікою виконання.
Кожен альбом з малюнками формують в окрему справу.
У фондах ІІІ категорії, залежно від обсягу, в одній справі можна об’єднувати
3-4 альбоми.
Ескізи декорацій, костюмів, гриму до постановок і композицій кадрів
формують у справи за авторською ознакою, назвами постановок і технікою
виконання. Якщо обсяг документів до однієї постановки значний, їх формують у
справи за видами: ескізи декорацій, костюмів, гриму (за технікою виконання).
Ескізи художнього оформлення різних сценічних варіантів однієї постановки,
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виконані одним автором, формують окремими справами, з обов’язковим поділом за
технікою виконання.
Приклад:
1. Хвостенко-Хвостов О. В.
“Кармен”: Подвір’я сигарної фабрики (1 дія), Цирк (IV дія).
Ескізи декорацій до опери Ж. Бізе, поставленої в Київському державному
театрі опери та балету. Пап., гуаш.
2. Хвостенко-Хвостов О. В.
“Кармен”: Робітниці фабрики (І дія), Кармен, іспанки (хор, балет).
Ескізи костюмів до опери Ж. Бізе, поставленої в Київському державному
театрі опери та балету. 1947–1948
Творчі документи у фондах діячів образотворчого мистецтва,
художників театру, дизайнерів, модельєрів
У фондах оформлювачів (художників театру, дизайнерів, модельєрів),
документи яких віднесені до І та ІІ категорій рекомендується такий порядок
формування справ:
•
з ескізами декорацій (оформлення сцени, натурних зйомок) за
частинами постановки (серіями фільму, актами вистави, номерами
програми);
•
з ескізами костюмів – за персонажами (або прізвищами естрадних
виконавців);
•
з ескізами гриму – за персонажами (або прізвищами естрадних
виконавців).
У фондах III категорії ескізи декорацій, костюмів, гриму до декількох
постановок, оформлених фондоутворювачем, об’єднують в одну справу.
У разі, якщо обсяг всіх документів значний, їх формують за хронологічною
ознакою або за театрами (студіями, концертними організаціями тощо), в яких
працював фондоутворювач або за окремими постановками.
Приклад:
1. Хворостенко В. В.
“Омріяне сонце”, “Моя сім’я”, “Підпасок” та ін.
Ескізи декорацій і костюмів до фільмів.
2. Комишанченко В. П.
Ескізи костюмів до вистав драматичної студії “Золота маска”.
3. Касторін М. І.
Ескізи костюмів і реквізиту до циркових та естрадних програм. 1992–1998.
4. Бобровников О. В.
“Роман і Франческа”. Ескізи костюмів, декорацій і гриму до фільму.
Фотографії виконавців у костюмах, створених за ескізами (проектами)
фондоутворювача, формують у справи за постановками, за значної кількості їх
можна формувати за зображеннями костюмів персонажів постановки.
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У фондах ІІІ категорії допускають більш укрупнене формування за
хронологічною ознакою (з декількох постановок в одній справі).
Фотографії сцен і дійових осіб з вистав та робочих моментів зйомок і кадрів
з фільмів, оформлених фондоутворювачем, формують аналогічно до відповідних
документів режисерської діяльності.
Музичні твори, ноти
Авторські плани музичного оформлення (якщо автор – композитор) та нотні
рукописи музики до постановок формують у справи за постановками та відповідно
до рекомендацій щодо формування справ з нотними рукописами. У заголовку
зазначають композитора, режисера постановника, співака-виконавця твору.
У фондах III категорії допускають об’єднання в одній справі музичних
документів до кількох постановок, які систематизують за хронологією. У заголовку
зазначають тільки прізвище та ініціали фондоутворювача.
Твори монументально-декоративного мистецтва
Твори монументально-декоративного мистецтва (ескізи художнього
оформлення інтер’єру та розпису стін формують у справи за об’єктами з
урахуванням техніки виконання.
Приклад:
1. Ціаніді Б. М. Клуб в с. Піщане на Черкащині.
Ескізи інтер’єру, розпису стін.
Калька, гуаш, туш.
2. Хвостенко-Хвостов О. В.
Павільйон “Україна” на ВДНГ СРСР.
Ескіз композиції оформлення.
Пап., олів. кольор., олія.
У фондах ІІІ категорії в одній справі можна об’єднувати ескізи художнього
оформлення кількох об’єктів.
Твори прикладної графіки (ескізи художнього вирішення оформлення
промислових товарів, товарних знаків, упаковок тощо) формують у справи за
виробами або за видами виробів.
Репродукції з оригіналами не об’єднують. Справи з них формують за
авторською, тематичною або хронологічною ознаками.
У фондах ІІІ категорії, якщо їх обсяг незначний, репродукції можна
об’єднувати з оригіналами в одній справі.
Фотографії (а також слайди, діапозитиви із зображенням робіт, об’єктів,
виробів) художніх робіт художника та картин скульптора формують у справи за
ознакою жанру і хронології.
Якщо кількість фотографій одного твору або його частин велика, їх можна
виділяти в окрему справу. Фотографії картин і скульптур в одну справу з
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оригіналами (у фондах скульпторів – з начерками, ескізами до скульптури), у
фондах І і ІІ категорій не об’єднують. У фондах ІІІ категорії таке об’єднання
допускають за умови невеликої кількості документів.
Творчі документи народних майстрів
У фондах народних умільців творчі документи (описи, замальовки,
фотографії) формують у справи за видами зображених або описаних художніх
виробів і предметів вжитку (в т.ч. засобів виробництва) і технології виготовлення.
Якщо загальний обсяг документів значний, можливе формування справ за етапами
(стадіями) творчого процесу: в окремі справи за номінальною ознакою формують
описи, замальовки, фотографії засобів виробництва, сировини, методів і прийомів
роботи, самих художніх виробів та їх фрагментів (по кожному виду виробу).
Приклад:
1. Ковтун М. Я.
Техніка виконання швів у вишивці шовком.
Описання. Запис і рукопис Л. П. Третової.
2. Ковтун М. Я.
Техніка виконання швів у вишивці шовком.
Описання. Поетапний показ. Фотографії Л. П. Третової.
Документи з відображенням спортивної діяльності
Справи в цих фондах формуються за номінальною ознакою та за видами
змагань, тренувань тощо.
Приклад:
1. Скрипник В. Р.
Аналітичний розбір методики проведення ближнього бою І. К. Максименком
у поєдинках на першість СРСР.
Чорнові записи з підготовки до рейтингового бою з Максименком І. К.
2. Скрипник В. Р.
Фрагменти І і II раундів бою з Максименком І. К. на першості України в
середній вазі. Фотографії.
У фондах III категорії формування справ проводять з меншою деталізацією
Аматорська творчість (у фонді будь-якої особи)
Справи, сформовані з документів аматорської (непрофесійної) творчої
діяльності фондоутворювача, формують укрупнено за ознакою роду діяльності і з
урахуванням рекомендованого обсягу аркушів у справі: літературні твори, нотні
рукописи, мистецькі твори, креслення, тексти ролей, фотографії в ролях з
любительських вистав, жанрові аматорські фотографії тощо об’єднують разом в
окремі справи. Якщо обсяг таких документів великий, їх формують у справи за
жанровою, номінальною, хронологічною ознаками.
3.1.3. Формування справ з документами особового походження
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у розділі “Мемуари”
Документи мемуарного характеру – автобіографії, спогади, щоденникові
записи, дорожні нотатки, документально-біографічні літературні твори – формують
у справи за ознакою жанру (номінації) документа; за тематикою змісту з
урахуванням обсягу аркушів у справи.
Так, наприклад, спогади, документально-біографічні нариси, автобіографічні
записи фондоутворювача можна об’єднувати у самостійні справи. Якщо у фонді
відклалась значна кількість спогадів, їх об’єднують у справи за тематичною
ознакою.
Всі додатки і підготовчі документи формують у справи у порядку,
визначеному для рукописів.
Приклад:
Гусєв-Оренбургський С. І.
“Роман життя його”. Автобіографічний нарис.
Вир. з газ. “Русский голос”.
Записники, блокноти, щоденники із записами мемуарного характеру
(спогадами, дорожніми записками тощо) формуються в справи у тому ж порядку,
що й незброшуровані документи мемуарного характеру, і їх можна об’єднувати в
одній справі зі зброшурованими документами, якщо цього вимагає логіка
групування документів за їх інформаційним наповненням, і якщо це не порушує
вимог забезпечення їх збереженості.
Наприклад, однакові за форматом зошити, зшитки і окремі аркуші з текстом
одного твору, записами з одного питання можна об’єднувати в одній справі, якщо
їх обсяг не перевищує норму, а текст одного твору, записи з одного питання,
вміщені в блокнотах і записниках малого формату та на стандартних за розмірами
аркушах, будуть сформовані окремими справами за форматом носія.
Приклад:
1. Бережницький Г. С.
Спогади про діяльність митрополичого хору Св. Софії і свою участь у ньому.
Автограф. Зошит.
2. Якубовська Д. М.
Спогади про студіювання у В. М. Лисенка, театрі М. К. Садовського та
театральне життя Києва на початку XX ст. до [1922 р.].
Автограф. Зошит.
3.1.4. Формування справ з документами особового походження
у розділі “Зошити, блокноти, альбоми”
Зошити, блокноти, записники, альбоми, підшивки, зброшуровані
фондоутворювачем або подальшим власником документів, не розшивають і не
переброшуровують. Заголовки до справ укладають за правилами авторського
описування.
Зошити, блокноти, записники, альбоми, підшивки, зброшуровані
фондоутворювачем або подальшим власником документів, формують у справи
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відповідно до загальних вимог забезпечення збереженості документів (обсяг
аркушів, цінність обкладинки тощо) і зазначають про форму об’єднання
документів наприкінці заголовка справи як додаткову інформаційну
характеристику. Разом в одній справі об’єднують не більше 5-10 зшитків, зошитів
блокнотів, нотатників, записників, альбомів тощо.
Тексти творів фондоутворювача, робочі документи до наукових розробок
тощо формують у справи на загальних підставах. У разі, якщо твори одного жанру
зафіксовані у зошитах (зшитках), то їх можна об’єднувати в одній справі.
Наприклад, авторський рукопис з усіма чернетками, варіантами і редакціями
можна об’єднувати в одну справу, якщо обсяг аркушів не перевищуватиме
нормативні норми, визначені для рукописів з урахуванням категорії фонду.
Приклад:
1. Богомазов О. К.
“Думки про мистецтво”. Трактат. Розд. 1-4. Чорновий автограф.
Зошити (4)
2. Радченко О. М.
“Бондарівна”. Музика до вистави за драмою І. К. Тобілевича у постановці
Київського українського драматичного театру ім. І. Франка. Клавір з
текстом. Автограф, маш.
Зошити (5), зшиток (1), окр. аркуш.
3. Радченко О. М.
“Єгиптянка”. Комічна опера в 3-х діях. Клавір.
Автограф. Нотний зошит.
4. Верховинець В. М.
“Лірник на селі”. Етнографічна картина на 1 дію.
Автограф. Зошит.
Нотатники й щоденники різнопланового або ділового характеру
Записники й щоденники різнопланового або ділового характеру формують у
справи за кожен рік окремо, але не більше трьох книжок у справі.
У фондах III категорії в одній справі можна об’єднувати записники або
щоденники фондоутворювача за кілька років (по 5-10 книжок у справі).
Приклад:
І. Пінь Р. І.
Нотатники (2). 1975 р.
3.1.4. Формування справ з документами особового походження
у розділі “Епістолярій”
Справи з листами, як правило, формуються за кореспондентською ознакою.
Листи фондоутворювача (чернетки і т. п.) кожному адресату і листи кожного
кореспондента фондоутворювача формують самостійними справами. У разі, якщо у
фонді є достатня кількість листів фондоутворювача одному адресату або листів
одного кореспондента до фондоутворювача, їх можна поділяти на декілька справ за
хронологічною ознакою.
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Чернетки листів фондоутворювача, що є відповідями на листи будь-якої
особи, які теж відклались серед документів фонду, з ними не об’єднуються, а
формуються в окремі справи і розміщують в своїх структурних групах (“Листи
фондоутворювача”, “Листи до фондоутворювача”).
Листи, зброшуровані фондоутворювачем або подальшим власником архіву
за роками або за іншою ознакою, не роз’єднують, якщо це не шкодить їх фізичному
стану.
До зброшурованих листів однієї особи можна приєднувати незброшуровані
листи цієї ж особи до одного й того ж адресата, якщо це не суперечить вимогам
забезпечення збереженості.
Листи фондоутворювача або листи фондоутворювачу, підготовлені до друку,
становлять окрему справу.
Вирізки з періодичних видань з листами фондоутворювача одній особі або з
листами фондоутворювачу від однієї особи формують у справи на загальних
підставах або за абетковим принципом. Вирізки з періодичних видань, що містять
листування фондоутворювача з різними особами, формують окремими справами.
У разі, якщо у фондах Ш категорії кількість листів фондоутворювача до
членів родини, знайомих (або членів родини, знайомих до фондоутворювача)
незначна, їх можна формувати однією справою у межах відповідних структурних
підгруп (груп). Також допускається об’єднання одній справі листів
фондоуворювача до родичів і знайомих, а також родичів і знайомих, надісланих
фондоутворювачу. Однією справою можуть формуватися листи фондоутворювача
однополчанам,
однокласникам,
однокурсникам
(та
їхні
листи
до
фондоутворювача), якщо адресати і кореспонденти фондоутворювача не
потребують додаткової ідентифікації.
Приклад:
2. Листи І. О. Сергієнка до рідних та знайомих.
3. Листи від рідних та знайомих до Козлова М. І.
4. Листи від однополчан до Сидорова І. П.
Епістолярій різних кореспондентів з одного й того ж чітко визначеного
питання можна об’єднувати за тематичною ознакою (листи глядачів актору або
режисеру/ведучій програми; листи початківців письменнику; листи школярів,
драмгуртківців тощо).
Приклад:
Листи до Стельмаха М. П. від читачів з проханням надіслати свої книги.
Вітальні листи і телеграми до фондоутворювача від тих осіб, чиї листи також
є у фонді, приєднуються до цих листів. В інших випадках вони об’єднуються в
справи з вітальними листами установ і організацій з нагоди відповідної події
(ювілею, нагородження тощо) і розміщують в інших структурних групах
відповідно до схеми систематизації фонду.
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Вітальні адреси з нагоди офіційних свят з “трафаретними” поздоровленнями
виділяються до знищення. Такі листи залишають у фонді тільки у тих випадках,
якщо містять суттєву інформацію про фондоутворювача та осіб з його близького
оточення, або якщо такий лист є єдиним документальним свідченням факту
знайомства фондоутворювача з конкретною особою, творчість і життя якої можуть
бути предметом самостійного дослідження.
Листи фондоутворювача до невстановлених осіб без особистих звернень до
них об’єднують в одну справу.
Приклад:
1. Листи С. І. Олійника до невстановлених осіб (без звернень).
2. Лист Д. П. Бочкова до невстановленої особи зі зверненням “Михайло
Антонович”.
Під час описування листів зі значною кількістю осіб до заголовку виносять
не більше трьох у фондах ІІІ категорії та п’яти у фондах І категорії.
Листи невстановлених осіб фондоутворювачу без підписів або із
нерозбірливими підписами об’єднують в одну справу.
В окремі справи можна групувати листи з частково розібраним підписом;
листи, підписані ініціалами, іменами, прізвиськами.
У фондах III категорії листи фондоутворювача до невстановлених осіб зі
зверненнями та без них, з неповними підписами тощо об’єднують в одну справу.
Візитні картки з текстом формують у справи так само, як і листами, – за
кореспондентською ознакою.
Візитні картки без тексту, що належать особам, листи яких є у фонді,
приєднують до листів цих осіб.
Візитні картки без тексту об’єднують в одну справу.
3.1.5. Формування справ з документами особового походження
у розділі “Дарчі написи”
Дарчі написи, що винесені до окремої структурної групи документів,
систематизують у справі за абеткою прізвищ авторів дарчих написів.
За таким же принципом формують справи з дарчими написами
фондоутворювача (за абеткою прізвищ осіб адресатів).
Приклад:
1. Дарчий напис Філарета, митрополита Київського Каманіну І. М. на аркуші
книги зі своїм портретом, 1915 р. (у фонді І. М. Каманіна).
2. Дарчий напис П. А. Загребельного на титульному аркуші книги “Розгін”
Залаті Ф. Д.. (у фонді П. А. Загребельного).
Дарчі написи тих осіб, чиї листи до фондоутворювача також є у фонді,
можуть бути об’єднані в одній справі.
Приклад:
Листи і дарчі написи Г. А Остроумова до Кузякіної Н. Б.
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3.1.6. Формування справ з документами особового походження
у розділі “Документи службової, громадської і політичної діяльності”
Документи службової, громадської і політичної діяльності формують у
справи, переважно, за тематичною, авторською, видовою, хронологічною та
іншими ознаками, які можуть поєднуватись.
Приклад:
1. Звіт М. М. Артеменка про роботу Мліївської науково-дослідної станції
імені Я. Л. Симиренка за 1966–1967 рр. (у фонді Артеменка М. М. у межах групи
документів про службову діяльність (робота на посаді директора станції);
(авторська, номінальна, тематична, хронологічна ознаки).
2.
Депутатський запит Р. Т. Гром’яка Раді Міністрів України про
створення в Тернопільській обл. державного заповідника “Медобори”.
(у фонді Гром’яка Р. Т. у межах структурної групи щодо депутатської
діяльності (авторська, номінальна, тематична і географічна ознаки).
Листи установ фондоутворювачу та листи фондоутворювача різним
установам, що належать до однієї структурно-тематичної групи нижчого рівня,
виділеного у підрозділі конкретного фонду (робота в такій-то установі, на такій-то
посаді, в такій-то партії, на такій-то посаді тощо), об’єднуються в справи за
тематичною або кореспондентською ознакою. Якщо бажано зробити акцент на темі
листуванні, то всі листи фондоутворювача і всі листи фондоутворювачу з однієї
теми або питання об’єднують в одну справу. Якщо кількість таких документів
значна, вони можуть поділятися за хронологічною ознакою.
У разі, якщо необхідно закцентувати увагу на адресатах або кореспондентах,
листи можна формувати у справи за цими ознаками.
Приклад:
Листи Розанова М. П. до Ради Міністрів УРСР, Українського товариства
охорони природи з питань організації Кримського ландшафтного заповідника.
Листи відділу субтропічних культур Нікітського ботанічного саду
М. П. Розанову про вирубку ялівника на мисі Мартьян і Монтодор.
У разі наявності незначної кількості документів, що репрезентують
діяльність фондоутворювача на одній посаді (в одній установі), їх можна
об’єднувати і описувати в одній справі. Такий же принцип застосовується і у разі
наявності незначної кількості документів, що відображають громадську і/або
політичну діяльність фондоутворювача.
Приклад:
1. Документи про депутатську діяльність Паторжинського І. С. у Верховній
Раді УРСР: депутатські мандати, реєстраційні книжки, заяви громадян і
листи виборців, депутатські запити, клопотання тощо.
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Документи про вирішення трудових спорів в адміністративному та судовому
порядку виділяються окремою справою у межах своєї структурно-тематичної
групи.
Листівки, програми, статути, звіти, постанови, ухвали, відозви та інші
документи установ, організацій, спілок, фондів, політичних партій і рухів, а також
документи інших осіб, що були зібрані фондоутворювачем або надіслані йому як
офіційній особі, та з питань, що належали до сфери його службової (громадської,
політичної) діяльності, формуються в справи за авторською (за установамиавторами або особами-авторами чи власниками), тематичною чи номінальною
ознаками (або в поєднанні), залежно від характеру та змісту документів.
3.1.7. Формування справ з документами особового походження
у розділі “Біографічні документи”
Документи біографічного характеру формують у справи за номінальною і
тематичною ознаками в межах своєї структурної групи.
Приклад:
І. Автобіографія Полка нова О. І. (номінальна).
2. Свідоцтва про народження і шлюб та паспорт Полканова О. І.
(номінально-тематична).
3. Документи про навчання Степовика Д. В. у Київському державному
університеті: повідомлення про зарахування студентом, характеристики,
посвідчення, звіти про проходження дипломної практики, диплом (копія)
(тематична).
Якщо у межах тематично-структурної групи кількість документів незначна,
їх можна об’єднувати в одну справу.
Приклад:
1. Трудова книжка, трудовий список та пенсійне посвідчення
Нігельової К. Т. (в одній справі об’єднані всі документи про трудову
діяльність).
2. Листи та віншування від колег і співробітників видавництв “Наукова
думка”, “Вища школа” до Полозова К. Ю. з нагоди 50-, 55-, 60-річчя від дня
народження (всі документи ювілейного характеру об’єднані в одну справу).
Документи судових справ з питань, пов’язаних з правовим статусом особи
(розірвання, визнання та позбавлення шлюбу, батьківства, материнства,
оголошення померлим тощо) групують окремо за кожною судовою справою. У разі
наявності значної кількості таких документів, їх поділяють за номінальною або
хронологічною ознаками.
Приклад:
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Судові повістки, позовні заяви (копії), витяги з судових рішень у справі
розірвання шлюбу К. Ю. Полозова з Полозовою Т. І.
Документи про репресії щодо фондоутворювача, перебування його в місцях
позбавлення волі, прижиттєву реабілітацію формують в окремі справи та з
документами інших структурно-тематичних груп не об’єднують.
Приклад:
1. Багряний І. П. “Контрреволюційне й елементи контрреволюційного в моїй
літературній роботі”. Зізнання слідчому ДПУ УРСР.
2. Протокол обшуку квартири Гордєєва Д. П.
3. Переліки передач Гордєєву Д. П. від родини під час ув’язнення та його
заяви до начальника в’язниці щодо дозволу на отримання передач.
У разі, якщо кількість таких документів незначна, їх об’єднують в одну
справу. Так само формують і описують документи, пов’язані зі скоєнням карного
злочину фондоутворювача.
Приклад:
Протокол обшуку та допиту винуватця у справі вбивства Головком А. В.
дружини та доньки.
У разі, якщо загальна кількість документів біографічного характеру
незначна, у фондах ІІІ категорії допускають їх об’єднання в одну справу. У
заголовок виносять найбільш значущі і змістовні документи.
Приклад:
Біографічні документи Чайковського М. А.: автобіографія, листки обліку
кадрів, посвідчення, характеристики, довідки про реабілітацію.
Портрети (у т. ч. шаржі, карикатури) фондоутворювача, репродукції
портретів та фотолистівки із його зображенням формуються у справи відповідно до
рекомендацій щодо формування справ із зображувальними документами.
Родинні фотографії фондоутворювача, фотографії з друзями, фотографії
місцевостей, де перебував фондоутворювач, його помешкань тощо формуються у
справи відповідно до рекомендацій щодо формування справ із зображувальними
документами.
У разі включення до схеми систематизації фонду розділу “Зображувальні
документи” усі графічні документи включаються до його складу і формуються у
справи відповідно до рекомендацій щодо формування справ із зображувальними
документами.
3.1.8. Формування справ з документами особового походження
у розділі “Документи майново-господарського та побутового характеру”
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Документи цього розділу об’єднують у справи та описують за тематичною
ознакою у межах своєї структурної групи. В окремі справи можна об’єднувати
документи про прибутки фондоутворювача (довідки про заробітну плату, гонорари,
розрахункові книжки, чернетки податкових декларацій, нарахування пенсій тощо);
видатки (оплата рахунків, податків, комунальних послуг тощо); будівництво і
утримання будинків, дач тощо; стан здоров’я фондоутворювача (історії хвороб,
медичні довідки, результати обстежень тощо). У разі наявності в межах цих груп
значної кількості документів, їх поділяють за номінальною ознакою.
Приклад:
1. Листи Давидова І. І. до партійних та виконавчих органів влади з приводу
надання житлоплощі.
2. Готельні рахунки на ім’я Тичини П. Г.
Документи про встановлення інвалідності та тяжкі (невиліковні)
захворювання фондоутворювача об’єднують в окрему справу.
Приклад:
Документи про захворювання Богомазова О. К. на туберкульоз: медичні
довідки, висновки тощо.
Документи на право володіння і право власності майном об’єднуються в
справи за видами документів та хронологічною ознакою: жалувані грамоти,
заповіти, купчі (договори купівлі-продажу), дарчі листи (акти), доручення тощо, а
також листи, заяви, клопотання з цих питань. Якщо кількість документів незначна
(до 10 документів), їх об’єднують в одну справу.
Приклад:
1. Акти про дарування Новицькою М. О. Музею українського
образотворчого мистецтва та Інституту літератури АН УРСР гравюр
Т. Г. Шевченка, що належали родині Новицьких.
2. Документи про продаж бібліотеки та художніх цінностей, що належали
родині Ернста М. Л. .
3. Листи Хвостенко Г. К. до Управління охорони авторських прав СРСР з
приводу вступу у право наслідування за авторським правом її чоловіка,
О. В. Хвостенка-Хвостова.
Документи судових справ щодо розглядів квартирних питань, майнових
спорів, невиплати заробітної плати, гонорарів, покриттів за страховими полісами; з
питань встановлення факту непрацездатності (інвалідності); позовів щодо
порушення конституційних прав особи організовують у межах окремої справи за
кожним судовим розглядом.
Якщо у складі цієї тематичної групи є фотографії, з них формують окрему
справу і розміщують услід за текстовими документами, до яких відносяться.
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3.1.9. Формування справ з документами особового походження
у розділі “Документи, зібрані фондоутворювачем”
Творчі документи осіб, які були пов’язані з фондоутворювачем участю у
створенні колективної праці (постановки, проекту, дослідження тощо) з
фондоутворювачем, але не були його безпосередніми співавторами, об’єднуються у
справи за авторською ознакою відповідно до рекомендацій щодо формування справ
з творчих документів.
Документи (у т. ч. творчі) учнів, друзів і знайомих фондоутворювача
формуються у справи згідно з рекомендаціями для окремого фонду із врахуванням
значущості особи-автора.
Документи, зібрані фондоутворювачем для своїх робіт та з тем, що його
цікавили (крім віднесених до творчих документів фондоутворювача), у т. ч.
рукописи різних авторів, об’єднуються у справи за тематичною ознакою. Якщо
кількість документів з окремого питання велика або тематична віднесеність їх не
чітка, вони поділяються за авторською і номінальною ознаками (рукописи, листи
тощо).
Приклад:
1. Документи, зібрані Ониськівим М. М. про Джона Ріда: бібліографія, книга
“Вздовж фронту” (ксерокопія), листи, вирізки з газет.
2. Статті про Кременеччину, зібрані Г. І. Черняхівським.
3.1.10. Формування справ з документами особового походження
у розділі “Документи про фондоутворювача”
Документи про фондоутворювача групують за номінальною, предметною,
авторською або кореспондентською ознаками у межах відповідних структурнотематичних груп з урахуванням критеріїв цінності фонду і документів та
нормативного обсягу аркушів у справі, а також способу утворення документів і
техніки їх виконання (графічні не об’єднуються з текстовими; фотографії, малюнки
формуються окремо).
Приклад:
3. Документи про створення Громадського комітету увічнення пам’яті
Багряного І.П.: інформації, плани заходів, листування, відомості про
пожертви тощо
4. Листування Олтаржевської С. Н. (дружини Ернста М. Л. ) з органами
прокуратури щодо реабілітації її чоловіка – Ернста М.Л.
Фотографії посмертних масок фондоутворювача, фондоутворювача у труні,
фотографії поховання, могили і надгробку об’єднуються в одній справі. У разі
наявності значної кількості таких світлин, їх можна згрупувати у кількох справах за
тематичною ознакою.
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Фотографії, пов’язані з вшануванням і увічненням пам’яті фондоутворювача,
об’єднуються в справи за тематичною ознакою у межах своїх структурних груп, із
урахуванням критеріїв цінності фонду і значущості зображення осіб (фотографії
кожного видатного діяча, пов’язані із заходами зі вшанування і увічнення пам’яті
фондоутворювача, можуть складати одну справу). Окремими справами у межах
своїх структурних груп об’єднуються у справи фотографії меморіальних дошок,
музейних експозицій, посмертних пам’ятників фондоутворювачу тощо.
У фондах III категорії, якщо кількість документів незначна, всі статті і
спогади про фондоутворювача можуть об’єднуватися в одній справі.
Листи з висловленням співчуття від окремих осіб і установ також можуть
об’єднуватися в одній справі. До заголовка справи (якщо їх більше п’яти) виносять
прізвища найбільш відомих осіб.
Приклад:
Листи і телеграми від М. Л. Бажана, О. Т. Гончара, Л. М. Новиченка та ін.;
Спілки письменників України, Літфонду та від інших установ до КучерЯремчук Г. Ф. з висловленням співчуття з приводу смерті її чоловіка.
3.1.11. Формування справ з документами особового походження
у розділі “Зображувальні документи”
Документи цього розділу формуються у справи за ознакою виду
матеріального носія, за авторською, тематичною ознаками і за технікою виконання
з урахуванням критеріїв цінності самого фонду (його категорії), значущості особи
автора документа (для оригінальних малюнків і креслень) або зображеної особи та
цінності самого документа
Приклад:
1.
Шеремет М. C. з Шереметом С. П. (батьком), та Савіною В. М.
(дружиною).
Фотографія.
Оригінальні мальовані портрети, карикатури і шаржі фондоутворювача у
фондах І і II категорій формуються у справи, передусім, за авторською ознакою та
хронологією, тобто, портрети фондоутворювача роботи різних художників
складають окремі справи.
Портрети фондоутворювача роботи одного автора, але виконані в різній
техніці, складають різні справи.
Приклад:
Портрет Є. І. Хатаєвої роботи М. Лескова. Пап., акв.
Портрет Є. І. Хатаєвої роботи М. Лескова. Пап., вуглина.
Портрет Є. І. Хатаєвої роботи М. Щировського. Пап., акв.
У фондах III категорії оригінальні мальовані портрети, карикатури й шаржі
фондоутворювача роботи відомих художників формують в справи так, як
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рекомендовано вище; маловідомих – об’єднуються у справи за технікою виконання
з урахуванням нормативного обсягу аркушів у справі.
Репродукції з портретів фондоутворювача та фотографії погрудь
фондоутворювача і пам’ятників фондоутворювачу формуються в одну справу.
Приклад:
Портрети Хатаєвої Є. І. роботи художників Д. Бурдюка, І. Левіна,
Н. Фешина. Друковані і фоторепродукції.
Фотолистівки із зображеннями фондоутворювача (здебільшого у фондах
артистів) об’єднують в одну справу і описують за авторською ознакою.
Оригінальні мальовані портрети, карикатури й шаржі інших осіб формують у
в справи таким чином:
• відомих осіб (у т. ч. родичів, друзів, знайомих) – за авторською
ознакою і технікою виконання;
• маловідомих осіб (у т. ч. родичів, друзів, знайомих) роботи відомих
художників – за авторською ознакою і технікою виконання;
• маловідомих осіб (у т. ч. родичів, друзів, знайомих) роботи
маловідомих художників – за технікою виконання. Можливе
об’єднання в одній справі малюнків, виконаних у різній техніці, якщо
це дозволяють умови зберігання.
Ілюстрації до творів фондоутворювача у фондах І і II категорій об’єднуються
у справи за авторською ознакою і технікою виконання, у фондах III категорії –
об’єднують в одну справу з урахуванням вимог забезпечення збереженості.
Репродукції з оригіналами можуть об’єднуватися тільки у фондах ІІІ
категорії, якщо це дозволяють умови зберігання.
Творчі документи інших осіб (фотографії в ролях, фотографії сцен, ескізи
художнього оформлення, креслення тощо), зібрані фондоутворювачем,
формуються у справи так:
• всі творчі документи відомих осіб – за авторською ознакою, потім
відповідно до рекомендацій, викладених для аналогічних творчих
документів фондоутворювача для фондів І і ІІ категорії;
• всі творчі документи маловідомих осіб, що були пов’язані з
фондоутворювачем участю в колективній праці (постановці, проекті
тощо) – за авторською ознакою, потім згідно з рекомендаціями,
викладеними для аналогічних творчих документів фондоутврювача
для фондів ІІІ категорії;
• всі творчі документи інших маловідомих осіб – за тематичною і
номінальною ознаками, тобто групують за темами або видами
документів.
Фотографії фондоутворювача, осіб з його оточення, фотографії, зроблені
фондоутворювачем (аматором), фотографії місцевостей, пов’язаних з життям і
творчістю фондоутворювача, об’єднуються у справи за тематичною ознакою.
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Індивідуальні фотографії фондоутворювача об’єднуються за хронологічною
ознакою (не більше 20 у справі), групові – не більше 10, щоб можна було
перерахувати на обкладинці прізвища зображених осіб.
Фотографії фондоутворювача (як індивідуальні, так і групові) з
фотографіями інших осіб (у т. ч. родичів) не об’єднуються, індивідуальні
фотографії фондоутворювача, його фотографії в групах з іншими особами в одній
справі не об’єднуються.
Фотографії фондоутворювача траурного (поховального) характеру,
фотографії посмертних масок фондоутворювача з іншими фотографіями не
об’єднують. Їх прийнято виділяти в окрему справу.
У фондах ІІІ категорії індивідуальні і групові фотографії фондоутворювача,
якщо їх не більше 30, об’єднують в одну справу.
У разі, якщо фондоутворювач сфотографований з відомими діячами, то
формування справ здійснюється відповідно до рекомендацій, викладених для
фондів І і ІІ категорій.
Фотографії родичів і знайомих фондоутворювача, що не містять дарчих
написів і поміток, можуть об’єднуватися в одну справу (не більше 30), а фотографії
з дарчими написами складають іншу справу (не більше 5).
Усі фотографії невстановлених осіб складають окрему справу.
Фотографії, що пов’язані з вшануванням і увічненням пам’яті
фондоутворювача, об’єднуються у справи за тематичною ознакою з врахуванням
критеріїв цінності фонду, значущості зображених осіб. В окремі справи групують
фотографії меморіальних дошок, музейних експозицій, посмертних пам’ятників
фондоутворювачу. Фотографії будинків і помешкань, де проживав
фондоутворювач, також складають окрему справу (за наявності значної кількості
таких документів).
Вирізки з журналів і газет з ілюстраціями, зібраними фондоутворювачем до
певних тем, об’єднуються за тематичною ознакою – не більше 50 аркушів у справі:
архітектурні пам’ятки, твори вітчизняних і зарубіжних авторів; портрети діячів
науки, техніки, літератури й мистецтва, політичних і громадських діячів.
3.1.12. Формування справ з документами особового походження
у розділі “Документи родичів фондоутворювача”
Документи родичів формуються згідно з рекомендаціями, наведеними для
окремих осіб з урахуванням критерію значущості особи: документи відомих осіб
формуються у справи як документи фондів І і II категорій; маловідомих – як
документи фондів III категорії. У заголовках справ зазначають родинні зв’язки.
3.1.13. Формування справ з документами особового походження
Формування справ у розділі “Колекції”
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Формування та описування справ, віднесених до колекцій (залежно від
характеру і складу колекції) здійснюють за авторською, хронологічною,
географічною, тематичною та іншими ознаками:
• автографи (наприклад, колекція нотних автографів) – за прізвищами
авторів документів;
• актові документи – за хронологією або видами актів;
• спогади та свідчення очевидців – за номінальною або авторською
ознаками;
• листівки з видами – за географічною ознакою;
• відозви, листівки, агітки різних партій i рухів – за партіями та
хронологічною або тематичною ознаками.
У колекціях, що включають до свого складу частини фондів окремих осіб,
справи з матеріалами кожної особи формуються за правилами формування
документів особових фондів з урахуванням критерію значущості особи.
3.2. Диференційований підхід до формування справ та
систематизації документів у межах справи
3.2.1 Диференційований підхід до формування одиниць зберігання
Формування справ має на меті забезпечити збереженість документів та
зручність їх використання.
Під час формування справ слід враховувати значущість діяльності
фондоутворювача у певній галузі, цінність документів фонду та ступінь їх
збереженості. Справи у фондах всесвітньовідомих та відомих на державному рівні
громадських та державних діячів, діячів науки, техніки, літератури, мистецтва,
спорту тощо формують з меншої кількості документів, ніж справи у фондах,
документи яких віднесені до ІІІ категорії.
Усередині одного фонду документи різних структурних розділів мають
неоднакову цінність, що певною мірою впливає на процес формування справ. Під
час формування справ слід враховувати відомості про фондоутворювача та
значущість його діяльності, цінність документів фонду та ступінь їх збереженості.
Документи з різних структурних розділів, у межах одного фонду, мають різний
ступінь цінності, що впливає на специфіку формування справ.
Правильне формування справ забезпечує збереженість документів та
зручність користування ними та використання документної інформації.
Для документів зі спеціальними носіями одиницею зберігання вважають:
• для кінодокументів – одиницю обліку;
• для фотодокументів – одиницю зберігання;
• для фонодокументів – одиницю зберігання;
• для відеодокументів – одиниця зберігання.
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Формування справ фотодокументів з паперовим носієм, фотоальбомів
здійснюють за правилами формування справ документів з паперовим носієм
(фотографій).
Фотодокументи з паперовими носіями та фотодокументи зі спеціальними
носіями в одній справі не об’єднують.
Заголовок справи у максимально стислій формі (формалізованій формі)
повинен повністю розкривати склад і зміст організованих у її межах документів.
Заголовок справи, як репрезентант майбутньої описової статті архівного опису,
включає елементи описання всіх інформаційних зон. Заголовок справи, окрім
автора, виду і назви документа повинен відображати ключові мотиви, принципи
організації сформованої одиниці зберігання, її повноту, зовнішні особливості,
умови користування тощо.
3.2.2. Системна організація документів у межах справи
У межах сформованої справи документи розміщуються з урахуванням їх
взаємозв’язку i хронологічної послідовності.
Додатки i конверти розміщують біля документа/ів, до якого/их вони
належать.
Рукописи наукових праць, літературних творів (у т. ч. ноти)
систематизуються у межах справ за авторською нумерацією, а у разі її відсутності –
за змістом. Редакції i варіанти праць розміщують у хронологічній послідовності
роботи автора над нею, ретельно перевіряючи послідовність i цілісність тексту.
Редакції відокремлюють одна від одної, варіанти кожного окремого тексту
групують разом.
У справі, що сформована з рукописів декількох творів одного автора,
документи розміщують у хронологічному порядку; твори за один календарний рік
або без дат розміщують за абеткою назв.
Документи у справах, сформованих із творів різних авторів, розміщують за
абеткою прізвищ авторів, за відсутності прізвищ – за датами створення і/або
абеткою назв рукописів.
Документи у справах, що репрезентують дослідницький процес над
науковою темою, методичною розробкою тощо, розміщують у хронологічній
послідовності роботи автора над ними.
Документи, що входять до складу проектів, систематизуються за схемою
проекту, прийнятою під час розробки проекту i закріпленою в систематизації
відповідно до виробничих індексів складальних i детальних креслень.
Архітектурно-будівельні креслення та проектна документація у межах
справи систематизується від загального до окремого (креслення: будівельний
майданчик, генеральний план, фасади i плани всіх поверхів, окремі вузли –
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теплова, водомережа, сантехніка тощо – будівельна частина). Текстовий модуль
розміщують за кресленнями.
У справах, сформованих з документів, що відображають хід роботи над
роллю, тексти ролей poзміщують у хронологічній послідовності їxнього виконання
(читання).
Фотографії фондоутворювача в ролях i під час сценічних виступів групують
за постановками (концертами, творчими вечорами тощо) у хронологічній
послідовності та за актами (сценами, номерами, виступами тощо).
Документи у справах, сформованих з документів, що висвітлюють процес
роботи режисера над постановкою вистави (фільму), систематизують за
здійсненими постановками у хронологічній послідовності, всередині постановки –
за актами, сценами, епізодами, номерами тощо.
Аналогічно розміщують фотографії сцен i кадрів з постановок.
Документи у справах, сформованих з ескізів художників, що репрезентують
процес роботи художника-постановника (художника-оформлювача сцени,
художника по костюмам тощо), систематизують за постановками у хронологічній
послідовності, всередині постановки – за видами документів, серіями, епізодами,
актами, номерами або персонажами.
У справах, які сформовані з творів образотворчого мистецтва одного
автора, документи розміщують у хронологічній послідовності, датовані одним
календарним роком і/або недатовані – за абеткою назв творів.
У справах, які сформовані з творчого доробку кількох художників,
документи розміщують за абеткою прізвищ авторів, всередині – за абеткою назв
творів.
У справах, які сформовані з епістолярію, документи розміщують у
хронологічній послідовності. Листи з невстановленими датами написання
розміщують після датованих. Листи невстановлених осіб групують за почерками, а
листи, написані одним почерком, – за датами.
У справах з листами, об’єднаними за тематичною ознакою, документи
систематизуються в хронологічній послідовності або за абеткою прізвищ
кореспондентів. Візитні картки розміщують за абеткою прізвищ.
У справах, сформованих з документів біографічного характеру, документів
творчої, службової, політичної, громадської діяльності, документів майновогосподарського та побутового характеру систематизують за видами та
хронологією.
Фотографії i портрети фондоутворювача, листівки, вирізки з журналів і газет
з ілюстраціями систематизують всередині справи за хронологічною ознакою.
Фотографії з дарчими написами різних осіб – за абеткою прізвищ цих осіб.
Фотографії з дарчими написами однієї особи – за хронологією.
3.3. Укладання заголовків справ
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Заголовки справ укладають після того, як справа сформована. Заголовки
справ укладають з урахуванням:
• категорії фонду;
• значення творчості фондоутворювача;
• цінності та ступеня збереженості документів фонду;
• ознаки (принципу) формування справи.
Заголовок повинен відображати ознаки, за якими справу сформовано.
Основними елементами заголовка справи є прізвище, ініціали імені та по батькові
автора, назва твору (документа) та жанр (вид). До додаткових елементів заголовка
відносять: ступінь повноти, спосіб утворення документа (способи передачі
інформації), копійність, описання зовнішніх особливостей документа.
Формалізована схема відповідності описової статті опису та заголовка справи за
інформаційними зонами подається у додатках
Назви осіб, які виносять на початок заголовка справи рекомендовано
починати з прізвища, а потім записувати ініціали їхніх імен та по батькові. Повне
ім’я та по батькові зазначають лише у тому разі, якщо прізвища осіб збігаються (з
метою для ідентифікації особи).
Приклад:
Лист Козюренка Олександра Семеновича до Похилого В.Є.
Лист Козюренка Олексія Самойловича до Похилого В.Є.
Іноземні імена і прізвища подаються в український транскрипції за сучасними
правилами, а поряд у дужках – іноземною мовою.
Приклад:
Лист Зауля Д. (Saul D.)
Прізвища відомих іноземних діячів пишуться в заголовках лише українською
мовою.
Приклад:
Клінтон, Резерфорд, Дюпон, Щелтон, П’юзо.
Частки, приєднані до іноземних прізвищ (де, ван, фон) у заголовках справ
пишуться після прізвища, якщо особа є автором документа, в інших випадках –
перед прізвищем
Приклад:
1. Баррі д.., Теофіл (Веггіег du, Тоfel). Портрет Хатаєвої Є.I.
2. Хатаєва Є. І. Публікації про Теофіла дю Баррі (Тоfel du Веггіег).
Всі елементи заголовка, що не зазначені в документах, але встановлені архівістом
шляхом аналітико-систентичних операцій, беруться у квадратні дужки.
Приклад:
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Кирпонос М. І. [Біля колодязя].
Пап., акв.
Слова у в заголовках справ пишуть повністю, за винятком загальноприйнятих
скорочень. У разі, якщо подібні слова вживаються самостійно, їх записують
повністю.
Приклад:
газ. “Українські вісті”, вул. Богдана Хмельницького. 18 арк., 20 док.,
т. Петренко, уродж. Лагодинська.
Якщо справа складається з документів, що мають свою назву (наказ, довідка,
посвідчення, монографія, стаття, виступ тощо), у таких випадках на початку
заголовка зазначають прізвище, ім’я, по батькові автора або виконавця, адресата,
кореспондента, збирача, а потім записують авторську (надану або умовну загальну)
назву документів, жанр праці тощо.
Приклад:
1. Сухопаров С.М. “Олексій Єписейович Кручених”
Методичні рекомендації до святкування 100-річчя з дня народження.
2. Парпара В. М. “Незабутня мить”. Радіокомпозиція на тему першого
кохання в українській ліриці кінця ХІХ – поч. XX ст.
Заголовок, наданий документу автором, редактором, укладачем чи збирачем,
переноситься в заголовок справи. У разі, якщо авторська назва неповна, не
розкриває змісту документа або не відповідає йому за змістом, її доповнюють
роз’ясненням у вигляді анотації, що включається до заголовка справи.
Приклад:
Чайковський М. А. “Мій перший виступ”. Спогади про шкільні роки.
Якщо в основу формування справи покладено тематичну ознаку (визначення
змісту твору, документів, епістолярію), то спочатку вказується вид/різновид
документів, жанр твору, а потім автор документа.
Приклад: Договори Артеменка М. М. з Головним управлінням садівництва,
виноградарства, чаю та субтропічних культур “Про підготовку плодових
культур”.
Укладання заголовків справ у розділі “Творчі документи”
Літературні твори, наукові праці
Як правило у заголовках справ на перше місце виносять формальну
ознаку, за якою було сформовано справу (авторську, номінальну, жанрову). Етап
роботи над працею та спосіб відтворення зазначають наприкінці заголовка
справи.
Приклад:
1. Земляк В.С. “Лебедина зграя”
Роман. Машинопис. Варіанти.
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2. Стельмах М. П.
“На Івана Купала”.
Драма на 3 дії. Автограф.
У разі, якщо авторів твору кілька, їх прізвища перераховують у заголовку за
алфавітом написання, але на перше місце виносять прізвище фондоутворювача.
Приклад:
Рапопорт І. А., Ейлер Г. Я., “Мовні особливості”
Том.1.
Машинопис.
Рос. мова.
Авторську назву твору прийнято брати у лапки. Уразі, якщо авторська назва
не співпадає з тією, під якою твір було опубліковано, першою у квадратних дужках
пишеться загальновідома, а потім через знак дорівнює (=) та, під якою твір було
опубліковано.
Приклад:
Смілянський Л. І. [“Повернення”]=“У родині”
Повість.
2. Бугаєвич І. К.
“Історія освіти і школи в дореволюційному Поділлі”
Монографія.
У разі, якщо у рукописі зазначено дві або більше назв, то на перше місце
виносять більш відому.
Приклад:
Гжицький В. З. “Великі надії” =“Круті дороги”
Роман.
Якщо справа складається з вірша, назва якого відсутня, то у заголовку
зазначають перший його рядок. У фондах І категорії та часткового ІІ категорії,
після кожної назви вірша у круглих лапках записують його перший рядок.
Приклад:
Тичина П. Г.
“Іще пташки” (“Іще пташки в дзвінких піснях блакитний день купають….”)
Вірш
Заголовки драматичних творів записують так, як їх назвав автор: трагедія,
драма, комедія, фарс, водевіль, п’єса, розробка, пам’ятка, монографія, етюд тощо
Приклад:
Багряний І.П.
“Генерал”.
Комедія-сатира.
Окремі дії.
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У разі, якщо робота була написана за призначенням, про це зазначають у
заголовку.
Приклад:
Бугаєвич І. В.
“Діячі освіти”
Стаття для бібліографічного словника
У заголовках справ, що складаються зі збірок праць, у заголовку зазначають
назву збірки, всі назви творів, що включені до її складу у фондах ІІІ категорії не
подають, а у фондах І та ІІ категорії – подають у внутрішньому описі до справи.
Приклад:
Пригода М. А. “Лозинка”.
Збірка віршів. Автограф.
У заголовках справ, сформованих з перекладів творів фондоутворювача
іншими мовами, у заголовку зазначають: автора твору, назву мовою оригіналу в
квадратних дужках, назву твору у перекладі українською, жанр, прізвище
перекладача і мова, з якої зроблено переклад.
Приклад:
Гончар О. Т. [ “Прапороносці”], “Знаменоносцы”.
Роман.
Переклад Стах Т. Й.
Рос. мова.
У заголовках справ, сформованих з кількох творів одного автора, всі назви
творів перераховують. У фондах ІІІ категорії більше трьох назв не подають.
Якщо до складу рукопису входять графічні документи (як складова частина),
про це зазначають у заголовку.
Приклад:
Ржицький В. П.
“Проблеми структурування інформації в сучасних умовах.
Монографія.
Автограф.
Додаток: ілюстративні документи – таблиці і схеми формалізації текстів.
Пап., олів., туш.
Зміст рукопису не розкривається, якщо відомості щодо жанру і змісту праці
розкриваються у назві праці.
Приклад:
Гордєєв. Д.П “Описання пам’яток архітектури Грузії”. Автограф.
Переклади творів різних авторів, виконані фондоутворювачем, об’єднують
та описують за авторською ознакою. Виняток становлять твори різних авторів,
перекладені для однієї збірки (у т. ч. з різних мов).
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Приклад:
1. Драч І. Ф.
“Мандрівка назад”. Переклад вірша Севака П. з вірм. мови.
2. Драч І. Ф
“Балада про зенітниць”, “В сорок третьому”.
Переклад віршів Рождественського Р. Л. з рос. мови.
3. Курбатенко В. В.
“Італійський ліричний вірш”.
Переклади віршів італійських поетів-ліриків [1950–1960-х рр.].
У разі, якщо справу сформовано з оперних лібрето, у заголовку зазначають
автора лібрето та автора музики а також за наявності – автора постановки.
Приклад:
Веронський В. І. “У Солохи”
Лібрето для хореографічної музичної картини Рядова О. П. за мотивами
творів М. В. Гоголя.
Назву художнього твору, наукової праці, встановлену архівістом, у
заголовках справ записують у квадратних дужках. Авторську назву – в лапках.
Приклад:
1. В. П. Цесевич
[Розповсюдження променю світла. Еліпсоїдальна система координат.
Фізичне розуміння метричного тензора та ін.].
Обчислення, розрахунки і нотатки. Зошити.
2. Богомазов О.К. “П’єро”.
Малюнок.
Проекти, креслення, винаходи, раціоналізаторські пропозиції
У заголовках архітектурних проектів зазначають автора та назву проекту,
його місцезнаходження, техніку виконання креслень. Про наявність текстових
документів зазначають у заголовках.
Приклад:
Покотило М. І. Клуб, с. Новочепилівка, Кіровоградської області.
Архітектурно-дизайнерський проект: технічні вимоги, пояснювальна
записка, кошторис.
Маш.
Головний і бічний фасади, розріз повздовжньої осі, поверхові плани,
схематичні малюнки меблів. Ескізні та робочі креслення.
Назву винаходу зазначають у заголовках
Приклад:
Панкратов П. І. “Ламповий блок з тороїдальним трансформатором…”
Заявка на винахід: описання змісту, акт впровадження, креслення
трансформатора і лампових гнізд.
Маш., пап., олів.
Музичні твори
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У заголовках справ з нотними рукописами зазначають автора, назву твору,
жанр, редакцію, автора сюжету або слів, номер опусу, тональність, кількість
частин, спосіб викладу, присвяту (за потреби).
У фондах композиторів ІІ категорії зазначають тільки автора, назву твору,
жанр, редакцію, автора сюжету або слів, номер опусу.
Якщо музичний твір має кілька редакцій, про це зазначають перед номером
опусу.
Приклад:
Глушков П. Т. Симфонія “Еs-dur” для симфонічного оркестру.
1-а ред. Ор. 50.
У 4-х част.
Оркестрові партії.
Під час описування у заголовках справ зазначають, як репрезентовано твір:
партитура, оркестрова партія, клавір тощо.
Під час укладання заголовків справ зазначають автора сюжету, на який
покладено музику.
Приклад:
Майборода Г. І. “Король Лір”
Сюїта для симфонічного оркестру на сюжет однойменної трагедії
Шекспіра В.
У заголовках справ з нотними рукописами та фонограмами або відеограми
оперних балетів елементи заголовка розміщують у такій послідовності: автор
музики, назва, кількість дій і картин, номер опусу, автор лібрето і сюжету (мова за
потреби), назва частини (у разі, якщо рукопис незакінчений (уривки тощо), місце
виконання твору (назва театру, концертної зали), прізвище диригента (основних
виконавців, якщо документи справи у фонді музиканта).
Приклад:
Гомоляка В. Б. “Кіт у чоботях”
Балет у 3-х діях, 5-ти картинах. Ор.32.
Лібрето Гомоляки В. Б та Сєргєєва С. О. за однойменною казкою Ш. Перро.
Партитура.
Під час описування хорових творів у заголовках справ зазначають склад
хору (дитячий, жіночий, чоловічий) і кількість голосів (одноголосний, двоголосний
і т. д. ).
Приклад:
Глушков П. т. “Пісня Буревісника”
Поема для солістів, мішаного 2-голосного хору та симфонічного оркестру.
Слова Горького О. М.
Клавір, партитура, хорові партії.
Творчі документи режисерів, артистів
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Заголовки справ з творчими документами режисерів (інших постановників)
та артистів незалежно від видів документів описують за авторською ознакою.
Під час описування авторських заявок, до заголовка справи вносять автора та
назву сценарію, вид документа. Під час описування заявок на зйомку – режисера
(прізвище та ініціали), назву фільму, вид документа, автора і назву літературного
сценарію.
Приклад:
1. Мащенко М. П. “Мама, рідна, дорога…”
Заявка на сценарій художнього фільму.
Автограф.
2. Миколайчук І. В. “Вавілон ХХ”.
Заявка на зйомку художнього фільму за літературним сценарієм
Земляка В. С. “Лебедина зграя”.
Автограф.
У заголовках справ у фондах режисерів-постановників (художників)
зазначають назву вистави, до якої було виконано декорації.
Приклад:
Хвостенко-Хвостов О. В.
“Містерія-буфф”: Всесвіт.
Ескіз декорації до вистави за п’єсою В. В. Маяковського, поставленої в
Героїчному театрі-студії, м. Харків.
У заголовках справ інсценізацій зазначають автора, назву і жанр інсценізації
Приклад:
Антків Б. М. “Мотря”
Інсценізація однойменного роману Б. Лепкого “Мазепа”.
У заголовках справ акторських проб, що містять фотографії акторів у ролях
(пробах) зазначають прізвище постановника, вид документа, прізвища акторів,
назву фільму і ролей та вид документів.
Приклад:
Суярко Ю. В. “Поступися місцем”.
Акторські проби на ролі Барклея, Кори, Левицького, Люсі, Роберта до
фільму.
Фотонегативи.
У фондах ІІІ категорії у заголовках справ документів режисерів прізвища
акторів і зміст документів можна не розкривати.
Приклад:
Левченко І. Н. Нерозлучні друзі.
Фотографії кадрів і робочих моментів зйомки фільму.
Творчі документи художників, декораторів, архітекторів, скульпторів
художників-постановників
У фондах режисерів-постановників під час описування режисерських
примірників у заголовках справ зазначають етапи роботи над виставою. До
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заголовка також вносять назву вистави, автора п’єси (лібрето), автора музики, вид
документа (монтування, мізансцени, планування тощо), вид музичного твору, назву
театру (установи), де була здійснена постановка.
Приклад:
Лизогуб В. С. “Золоті вогнища”.
Режисерський примірник п’єси І.Штока, поставленої у Київському
українському драматичному театрі ім. І. Франка.
У заголовках справ, що містять плакати та лубки, зазначають художника,
назву і вид документа, автора тексту; для друкованих плакатів, лубків – місце і рік
видання.
Приклад:
Фатальчук В. Д. “Пісня про Байду”
Лубок
Текст народної пісні.
Кружков І. М.
“Анничка”. Кіноплакат до фільму Івченка В. Б. К., 1980.
Під час укладання заголовків справ до ілюстрацій зазначають художника,
назву літературного твору, назву ілюстрації до твору, вид, жанр і автора твору, до
якого виконані ілюстрації.
Приклад:
Якубич В. І. “Артем Гармаш”: Мирослава і Бондаренко.
Ілюстрація до роману А. В.Головка
Пап., акв.
Під час укладання заголовків справ обов’язково зазначають носія
художнього твору – папір, картон, тощо, техніку виконання малюнків (туш,
акварель, сангіна тощо ) і гравюр (офорти, ліногравюра тощо) та інструмент
виконання (олівець, перо, пензель, голка тощо).
Приклад:
Беккер Д. Ю. “Біля Чорного моря”
Пап., м’який лак.
Під час описування ескізів художнього оформлення, ілюстрацій, шаржів,
карикатур, лубків, плакатів, екслібрисів зазначається внутрішня анотація у складі
заголовка.
Приклад:
Хвостенко-Хвостов О. В.
“Містерія-буфф”: Всесвіт.
Ескіз декорації до вистави за п’єсою В. В. Маяковського, поставленої в
Героїчному театрі-студії, м. Харків.
У справах з документами архітектурно-будівельних, конструкторських та ін.
проектів текстова частина з розрахунками і кошторисами може приєднуватися до
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креслень або виділятись в окрему справу. У випадках, якщо креслення –
великоформатні документи, цей розподіл є обов’язковим.
Приклад:
Барзилович С. А
Літній льодовий каток, м. Київ. Головний фасад, план-схема. Ескізні
креслення до проекту. К., акв., олів.
У заголовках справ, що містять твори образотворчого мистецтва зазначають
такі елементи описання: автор, назва твору, жанр. Ступінь завершеності
художнього твору (етюд, ескіз, начерк, тощо) зазначають після назви.
Якщо автор твору невідомий, у заголовку пишуть: “Художник невідомий”.
Під час описування гравюр на перше місце виносять: прізвище гравера,
прізвище автора зазначають після техніки виконання твору. Якщо гравюра
зроблена з твору фондоутворювача, то на перше місце виносять прізвище
художника, а прізвище гравера зазначають після відомостей щодо техніки
виконання твору.
Приклад:
1. Шевченко Т. Г. “Полтава”
Ілюстрація до поеми Пушкіна О.С.
Гравюра сухою голкою Касіяна В. І.
(У фонді Шевченка Т. Г. – художника, автора малюнка).
2. Касіян В.І. “Полтава”
З ілюстрації Шевченка Т. Г. до поеми Пушкіна О.С.
(У фонді Касіяна В. І. – гравера)
У заголовках справ з ескізами художніх виробів зазначають назву виробу, у
разі якщо назва виробу відсутня, на першому місці зазначають вид виробу.
Приклад:
Мороз Т. В. “Берези”.
Ескізи декоративного розпису тканини.
3.3.2 Укладання заголовків до справ у розділі “Записні книжки,
нотатники, щоденники, альбоми”
У разі, якщо записні книжки, нотатники, щоденники містять автографи
наукових праць, літературних (музичних) творів, замальовки тощо їх описують як
творчі документи. Про наявність додатка зазначають наприкінці заголовка.
Приклад:
1. Водоп’ян І. І.
Нотатники (5). 1979–1983 рр.
Окремі праці творчого характеру, зафіксовані в альбомах, можуть бути
віднесені до творчих.
2. Китаївський М. Г.
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“Сліпий простягнув руку і я відчув його дотик...”. Літературний етюд.
Автограф.
(Цей автограф (літературний етюд) зафіксовано М. Г. Китаївським в альбомі
Синельникової-Китаївської І. Г.
та
віднесено
до
рукописів
фондоутворювача – Китаївського М. Г. ).
3.3.3. Укладання заголовків до справ у розділі “Епістолярій”
Справи з листами, як правило, описуються за кореспондентською ознакою.
Листи фондоутворювача (чернетки і т. п.) кожному адресату і листи кожного
кореспондента фондоутворювача формують самостійними справами. Якщо у фонді
є велика кількість листів фондоутворювача одному адресату або листів одного
кореспондента до фондоутворювача, їх можна поділяти на декілька справ за
хронологічною ознакою.
У заголовках справ з листами і телеграмами зазначають вид документа,
прізвище ім’я та по батькові адресата та кореспондента.
Приклад:
1. Листи Г. П. Григор’єва до Прокопишиної Є. Д. (матері) та
Прокопишиної Є. П. (сестри).
2. Листи Цюпи І. А. до О. П. Бош-Коцюбинської.
У заголовках до справ з невстановленими кореспондентами (адресатами)
зазначають “Листи невстановлених осіб до…” або “Листи до …………від
невстановлених осіб”.
Приклад: Листи до Свириденка П. О. від невстановлених осіб. 219 листів.
Епістолярій у фондах ІІІ категорії описують без зайвої деталізації. У справах
з офіційними листами назви установ, товариств, підприємств, фірм зазначають
повністю, зміст листів не анотують.
У справах з листами від родичів у дужках зазначають родинні зв’язки.
Приклад: Листи В. В. Сосюри до В.В. Сосюри (сина).
3.3.4. Укладання заголовків справ у розділі “Дарчі написи”
Дарчі написи, що винесені до окремої структурної групи документів,
систематизують у справі за абеткою прізвищ авторів дарчих написів. У заголовку
справи зазначають особу, якій адресований напис і хто його виконавець. Окрім
автора, зазначають вид документа, на якому міститься дарчий напис.
Приклад:
1. Дарчі написи Г. С. Войтенка, О. І. Махновича, Г. С. Музики Минку В. П.
на афішах та програмах вистав “Гаврош Брестської фортеці”, “З двома
інфарктами” (у фонді В. П. Минка).
3.3.5. Укладання заголовків справ у розділі “Документами службової
діяльності”
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У заголовках справ, сформованих з різних видів документів, перераховують
найбільш значущі. Авторські заголовки офіційних заяв, звітів, доповідей, проектів
тощо записують у лапках (“ ”).
У разі наявності незначної кількості документів, що репрезентують
діяльність фондоутворювача на одній посаді (в одній установі), їх описують одним
заголовком справи. У заголовках справ зазначають яку посаду обіймав
фондоутворювач у тій чи іншій установі.
Такий самий принцип застосовується і у разі наявності незначної кількості
документів, що відображають громадську і/або політичну діяльність
фондоутворювача.
Приклад:
1. Документи про роботу В. Л. Цесевича в Одеській астрономічній
обсерваторії Одеського державного університету на посаді директора:
накази, рапорти, довідки, звіти про відрядження тощо.
У заголовках справ, що містять документи офіційного характеру, назва особи
включає зазначення посади, звання, титулу, чину, професії.
Приклад:
1. Інформація Зубковського І. А. секретарю Товариства сприяння розвитку
російських лікарняних місць доктору Прозоровському про роботу
Миргородської водолікарні на мінеральному джерелі “Гоголівський” з 15
квітня по 16 серпня 1917 р.
2. Лист Руденка М. А. депутату Верховної Ради УРСР Штаньку В. Г. з
правових питань.
3.3.6. Укладання заголовків справ у розділі
“Біографічні документи”
У заголовках справ, сформованих з документів біографічного характеру (за
номінальною і тематичною) ознаками, репрезентують найбільш значущі або
найважливіші документи.
Приклад:
1. Свідоцтва про народження і шлюб та паспорт Полка нова О. І.
(номінально-тематична)
2. Документи про навчання Д. В. Степовика у Київському державному
університеті: повідомлення про зарахування студентом, характеристики,
посвідчення, звіти про проходження дипломної практики, диплом (копія)
(тематична).
3. Документи про навчання О. К. Богомазова в Херсонському земському
сільськогосподарському (свідоцтво, атестат) і Київському художньому
(диплом) училищах та посвідка про закінчення І циклу українознавства (всі
документи про освіту об’єднані в одну справу – тематична).
3.3.7. Укладання заголовків справ у розділі “Документи майновогосподарського та побутового характеру”
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У заголовках до документів справ, об’єднаних за тематичною ознакою,
зазначають вид документа, назву установи, яка його видала; прізвище та ініціали
особи, якій документ видано та короткий зміст (тобто, про що йдеться у
документі). У заголовках зазначаються також відомості про наявність підписів
відомих осіб.
У заголовках справ з документами про прибутки фондоутворювача (довідки
про заробітну плату, гонорари, розрахункові книжки, чернетки податкових
декларацій, нарахування пенсій тощо); видатки (оплата рахунків, податків,
комунальних послуг тощо), будівництво і утримання будинків, дач тощо; стан
здоров’я фондоутворювача (історії хвороб, медичні довідки, результати обстежень
тощо) зазначають вид документа. У разі наявності в межах цих груп значної
кількості різних документів, до заголовка виносять назви основних груп
документів за номінальною ознакою (податкові, розрахункові, медичні тощо).
Приклад:
1. Податкові документи та розрахункові книжки Богомазова О. К.
2. Листи Давидова І. І. до партійних та виконавчих органів влади з приводу
надання житлоплощі.
3. Документи про будівництво і утримання дачі Смолича Ю. К. у КончіЗаспі: чернетки заяв до управління житлового кооперативу, рахунки,
квитанції тощо.
3.3.9. Укладання заголовків до справ у розділі “Документи про
фондоутворювача”
Документи про фондоутворювача описують за номінальною, предметною,
авторською або кореспондентською ознаками у межах відповідних структурнотематичних груп з урахуванням критеріїв цінності фонду і документів та
нормативного обсягу аркушів у справі, а також способу утворення документів і
техніки їх виконання (графічні не об’єднуються з текстовими; фотографії, малюнки
формуються окремо). Відповідно у заголовках на перше місце виносять або
прізвище автора, або назву твору.
Приклад:
1. Бубенін С. П. “Мужність”, І. Г. Крайнов “Обнялись однополчани”
Статті про фронтовий шлях Сидорова І. П.
Вир. з газ. “Кримська правда”.
2. Крип’якевич І. П. Спогади про В. М. Гнатюка
3.3.10. Укладання заголовків до справ у розділі “Зображувальні
документи”
Заголовок справ у цьому розділі визначається технікою виконання,
авторською та тематичною ознаками з урахуванням критеріїв цінності самого
фонду (його категорії), значущості особи автора документа (для оригінальних
малюнків і креслень) або зображеної особи та цінності самого документа.
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Укладання заголовків здійснюють двома способами. Вид документа можна
виносити на початок або на кінець заголовка.
Приклад:
Фотографії П. І. Красненка: індивідуальні та в групові (з друзями та
знайомими).
На окремих є дарчі написи.
Для індивідуальних та групових фотографій у заголовках справ зображених
осіб зазначають в алфавітному порядку та використовують термін “серед”, “у
колі”, “у групі”.
Приклад:
Дядиченко Г. К. серед слухачів і викладачів Київського художнього
училища.
Фотографія [поч. 1900-х].
У заголовках до справ з груповими фотографіями зазначають зображених
осіб та родинні зв’язки. Якщо встановити особу (-іб) не вдалося, пишуть “особа
невстановлена”
Приклад:
1. Богомолець О. О. з дідом (Присецьким М. М.)
Фотографія. 1885
2. Нірод Ф .Ф.
Дружня фотографія з невстановленими особами.
У заголовках справ з фотографіями краєвидів міст, сіл, річок зазначають
зазначену місцевість помешкання тощо.
У цілому, репрезентативність укладеного заголовка залежить від принців
формування справ, оскільки основні елементи заголовка справи для всіх розділів
однакові (автор, назва твору, наявність додатків, спосіб утворення документа,
копійність).
4. Технічне опрацювання сформованих справ
Документи особового походження, з яких сформовано справу, не
підшивають і не переплітають.
Під час формування справ необхідно враховувати особливості зберігання
документів особового походження, зокрема, всі фотографії повинні знаходитись у
внутрішніх конвертах; малюнки – у внутрішніх обкладинках з мікалентного
паперу.
Найбільш цінні та унікальні документи вміщують у внутрішні обкладинки з
мікалентного паперу, а фотографії та візитні картки – у конверти. Використовувати
для внутрішніх обкладинок газети та інший папір з фарбувальною речовиною
категорично забороняється.
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Документи великих розмірів (плакати, афіші та інші творчі документи
художників) уміщують у спеціально виготовлені папки (конверти) і зберігають у
відповідних шафах.
4.1 Нумерація аркушів справ, сформованих з
документів особового походження
Задля закріплення порядку розміщення документів у справі, а також
забезпечення їхньої збереженості і подальшого обліку, усі аркуші справ
нумерують. Нумерацію аркушів здійснюють тільки у сформованих справах та
перед внесенням заголовків справ до архівного опису. Кількість аркушів у справах
для документів із паперовим носієм фіксують у аркуші-засвідчувачі справи
(див. Додаток 15).
Аркуші у справах нумерують арабськими цифрами наскрізною (валовою)
нумерацією у правому верхньому куті аркуша за напрямом тексту, не
торкаючись його. Висота цифр не повинна перевищувати 5–6 мм.
Під час нумерації документи слід тримати у розгорнутому вигляді і
перегортати кожен аркуш, щоб запобігти пропусків під час нумерування невеликих
за форматом аркушів, вставок, вклейок тощо.
Чисті аркуші і прокладки з мікалентного паперу, яким перекладають
документи (або внутрішні обкладинки (конверти), в які вкладають документи
невеликих форматів) не нумерують. У разі, якщо на чистих аркушах і/або
прокладках з мікалентного паперу зафіксовано пояснення до документів, то задля
збереження їх у потрібному місці внизу роблять позначку: “до аркушів 1–10”.
Фіксацію номерів аркушів виконують м’яким чорним графітним олівцем.
Цифри пишуть чітко, акуратно, без нажиму.
Нумерувати документи чорнилом, тушшю, пастою, хімічним або
кольоровим олівцями, механічними нумераторами категорично забороняється.
Справи, сформовані з документів особового походження, окрім загальних
вимог, які висуваються під час нумерації аркушів справи, мають певні особливості.
Аркуш, складений кілька разів, нумерують у розгорнутому вигляді як один
аркуш. Аркуш, розірваний на дві або декілька частин, нумерують як один аркуш.
Задля забезпечення збереженості кожну частину розірваного аркушу нумерують
під одним номером, про що роблять відповідний запис у аркуші-засвідчувачі
справи.
У разі, якщо аркуш, склеєний з кількох частин (фондоутворювачем або після
реставрації), його нумерують як один аркуш та роблять відповідне пояснення у
аркуші-засвідчувачі справи.
У разі, якщо аркуш складається з декількох наклейок (або вклейок),
нумерують всі наклейки за валовою нумерацією (у т. ч. поштові марки) у
послідовності зліва направо.
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У разі збереження авторської нумерації аркушів, про це зазначають у
аркуші-засвідчувачі справи.
За наявності у рукописі незначної кількості пропущених аркушів, авторську
нумерацію зберігають, а у аркуші-засвідчувачі справи зазначають таке: “За
авторською нумерацією відсутні арк. 3, 4, 12” і вказують фактичну кількість
аркушів. У разі, якщо кількість пропусків значна, авторську нумерацію акуратно
перекреслюють, а рукопис перенумеровують.
У разі, якщо авторська нумерація є посторінковою, аркуш рукопису не
перенумеровують, а у аркуші-засвідчувачі справи і на обкладинці вказують: “10
стор.”.
Якщо у рукопису з авторською нумерацією є невелика кількість аркушіввставок, які автором не пронумеровані, на них проставляють літерні номери.
Літерні аркуші зазначають у аркуші-засвідчувачі справи і включають до загальної
кількості аркушів справи. У разі, якщо кількість літерних аркушів є доволі
значною, авторську нумерацію акуратно закреслюють, а рукопис перенумеровують
наскрізною (валовою) нумерацією.
У випадку, якщо авторська нумерація відсутня лише на титульному аркуші,
а весь рукопис пронумеровано правильно, тоді титульний аркуш нумерують
римською цифрою і його включають до загальної кількості аркушів справи.
У разі, якщо передмова до праці і сам твір мають свою (окрему) нумерацію,
їх (передмову і власне працю) перенумеровують наскрізною (валовою) нумерацією.
Якщо у справі міститься декілька невеликих творів, зошитів або записних
книжок, які мають власну нумерацію, їх нумерують наскрізною (валовою)
нумерацією.
У разі, якщо текст рукопису зафіксовано на аркуші у вигляді двох, трьох
(або більше) колонок, аркуш нумерують одним номером.
У записних книжках та зошитах, зшитках, заповнених автором з обох сторін,
лист нумерують валовою нумерацією тільки з однієї сторони.
У разі, якщо у записних книжках є текст, надрукований типографським
способом (кишенькові календарі, довідники тощо), нумерацію здійснюють тільки
на аркушах, заповнених автором.
Нумерація документів особового походження ведеться відповідно до
розташування тексту. Якщо текст документа розташований на аркушах не у
звичайному порядку (наприклад, на розвороті двох аркушів), нумерацію
здійснюють відповідно до послідовності тексту. Якщо такі документи знаходяться
у справі серед документів, заповнених звичайних чином, то всі аркуші справи
нумеруються за сторінками.
На листівках номер проставляють на стороні з текстом листа, а не з адресою.
Конверти нумерують услід за листом. Якщо у конверті є документи-додатки
або наклеєна поштова марка, їх нумерують наступним номером за листом та перед
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конвертом. Під час нумерації проставляють номери і на зворотній стороні
конверта, яка має поштові штемпелі або помітки.
Під час нумерації альбомів або окремих аркушів з наклеєними документами
(листами, вирізками з газет, світлинами, програмами тощо), їх нумерують валовою
нумерацією, також нумерують аркуші, на яких є написи, і наклейки. У таких
випадках спочатку нумерують аркуш альбому, а потім наклейки.
У разі, якщо аркуш, на якому зроблені наклейки, не має написів, його не
нумерують.
В альбомах з аплікаціями нумерують аркуші, на яких наклеєні аплікації, а не
окремі частини аплікації. У аркуші-засвідчувачі справи зазначається, що це
аплікація.
Альбоми з аркушами на яких наклеєні фотографії і/або малюнки,
нумеруються на аркуші альбому над правим верхнім кутом документа. У
засвідчувальному аркуші зазначається кількість фотографій і малюнків.
Фотодокументи з паперовим носієм і малюнки нумерують на звороті
документа. У разі потреби шифр документа (номер фонду, номер опису, номер
справи, номер аркуша) проставляють у лівому нижньому кутку.
Фотографії на паспорту нумерують у його правому верхньому кутку. Якщо
на паспорту є текст, проставляють два номери – один – для тексту на паспорту, а
другий – на фотографії.
У справах, що містять паспорти, членські квитки, орденські і трудові книжки
тощо нумерують всі аркуші (заповнені та незаповнені).
У справах, що містять папки з вітальними адресами, дипломами тощо, папки
не нумерують. Віншувальні адреси з дарчими написами включають до валової
нумерації.
У справах, що містять буклети, нарізані гранки та інші багатосторінкові
документи, надруковані на довгих (нестандартних) аркушах, які складаються,
кожна сторінка (“колонка”) нумерується як окремий аркуш.
Переклади іноземних текстів, анотації та розшифровки важкочитаних
текстів, що містяться у справі разом з оригіналами, нумерують римськими
цифрами і про це зазначається у аркуші-засвідчувачі справи. До загальної
кількості аркушів праці їх не включають.
Після закінчення процесу нумерації аркушів архівіст заповнює аркушзасвідчувач, який розміщується наприкінці справи.
Основними елементами аркуша-засвідчувача є:
• шифр справи, який складається з номера фонду, номера опису та
номера справи;
• фактичної кількості наявних аркушів у справі (цифрами і словами) та
за потреби зазначається, якщо у справі залишена авторська нумерація;
• за потреби номерів літерних і пропущених;
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• характеризується фізичний стан документів справи;
• фіксується дата та прізвище співробітника архіву, який здійснював
нумерацію аркушів справи.
4.2. Оформлення обкладинок справ
Документи кожної справи вкладаються в обкладинки, конверти або папки
у розгорнутому вигляді. Документи особових архівних фондів не підшивають і
не скріплюють.
На обкладинку справи виносять найсуттєвіші елементи ідентифікаційної
зони описання, а саме: назву державної архівної установи, назву фонду, номер
фонду, номер опису, заголовок у повній формі описової статті з усіма
необхідними та найсуттєвішими елементами інших інформаційних зон у
традиційному порядку.
Праворуч з певним інтервалом під заголовком описової статті зазначають
крайні дати документів справи.
У нижньому лівому та правому верхньому кутку обкладинки
проставляють шифр справи.
Кожний окремий рукопис, його варіант, редакція, малюнок, проект,
нотний запис, фотографія, лист тощо становлять окремий документ.
За наявності у справі розрізнених аркушів, їх відносять до тих документів,
з якими вони пов’язані логічно. Кількість розрізнених аркушів не впливає на
загальну кількість документів справи.
РОЗДІЛ 3 АРХІВНЕ ОПИСУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ ОСОБОВОГО
ПОХОДЖЕННЯ ТА ДОВІДКОВИЙ АПАРАТ ДО НИХ
§ 1. Архівне описування документів особового походження
1.1. Зони та елементи описання
Архівне описування – це процес створення і організації вторинної
документної інформації шляхом комплексного опрацювання первинної
документної інформації та отриманих з інших джерел відомостей про документи.
Описування всього фонду особового походження – це ієрархічне поєднання
описань всіх внутрішньофондових структурних рівнів.
Кожний рівень описання потребує певного набору елементів, залежно від
значущості авторів і змісту документів одиниці описування, їх виду (різновиду) та
фізичного стану носія. Джерелом інформації для описування є інформація одиниці
описання (фонд, окремі частини фонду (у т. ч. за розділами опису), опис, окрема
справа, документ), яку використовують для подальшого формування довідкового
апарату архіву: укладання каталогів, путівників, та інших архівних довідників і баз
даних.
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У структурі описової статті архівного довідника виділяють сім
інформаційних зон, у межах яких за певною ознакою групуються окремі відомості
про одиницю описування, що називаються елементами описання.
Послідовність розміщення зон описання у загальній структурі описової
статті визначається типом архівного довідника та видом інформаційно-пошукової
системи (традиційна, електронний формат), до якої включається описання.
Зона ідентифікації містить групу елементів описання, що дозволяють
ототожнити одиницю описування, виокремити її з числа інших. Ця зона включає
такі елементи: рівень описання, пошукові дані одиниці описування (шифр),
заголовок одиниці описування, дата(-и) одиниці описування, кількісні показники
одиниці описування, характеристики носіїв інформації.
Елементи зони ідентифікації розміщують на титульному аркуші опису:
назва архівної установи, номер фонду і номер опису (пошукові дані), назва фонду,
крайні дати документів фонду. Кількість справ, документів і аркушів за видами
документів зазначають у підсумкових записах до опису.
На рівні справи елементи зони розміщують у відповідних графах опису:
обліковий номер справи за описом, заголовок справи, крайні дати документів
справи, кількість аркушів у справі – у відповідних графах опису.
Усі елементи зони ідентифікації є обов’язковими для описання рівня фонду і
рівня справи.
Зона історичної інформації (контексту) включає такі елементи: назва
утворювача(-ів) одиниці описування, біографія утворювача(-ів) одиниці
описування; історія зберігання і формування одиниці описування, історія
надходження документів до архіву.
На рівні фонду елементи цієї зони подають у передмові до опису (історія
життя й творчості фондоутворювача; історія створення, історія зберігання і
формування, історія надходження документів до архіву).
На рівні справи подають тільки ті елементи зони, які не є спільними з
елементами зони на рівні фонду, тобто, відомості про юридичних та фізичних осіб,
причетних до створення одиниці описування – справи.
Зона змісту та структури містить групу елементів описання, що
дозволяють визначити внутрішню організацію одиниці описування, а також
реальну та потенційну цінність її документів. Зона включає такі елементи:
принципи систематизації документів одиниці описування, короткий зміст
(анотація) одиниці описування, відомості про експертизу цінності документів
одиниці описування, перспективи поповнення складу документів одиниці
описування.
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На рівні фонду елементи цієї зони послідовно розміщують і розкривають в
основній частині описової статті фонду – передмові (архівний опис, путівник,
огляд).
На рівні справи опускають всі інформаційні характеристики, розкриті на
рівні фонду: відомості щодо проведення експертизи цінності документів, можливе
поповнення їх складу, але в примітках до описової статті справи обов’язково
проставляють відмітку про віднесення справ до категорії особливо цінних та
унікальних документів. Подання додаткової інформації щодо складу і змісту
документів визначають з урахуванням диференційованого підходу до описування
документів особового походження.
У фондах І і ІІ категорій інформацію розкривають у заголовках справ або в
анотаціях, або у внутрішньому опису. У фондах ІІІ категорії включення елемента
до описової статті не є обов’язковим.
Зона умов доступу та користування містить групу елементів описання, що
визначають порядок доступу до одиниці описування: правові підстави, що
регулюють режим доступу. Ця зона включає такі елементи: умови правового
доступу до одиниці описування; умови, що регулюють відтворення (копіювання)
документів одиниці описування, мова або графічна система запису інформації
документів одиниці описування; умови фізичного доступу до одиниці описування,
склад довідкового апарату до одиниці описування.
На рівні фонду подають інформацію про нормативно-правові акти, що
регулюють доступ до документів, зазначають чинники, що впливають на
можливість копіювання документів, мову документів (українську мову не
зазначають), їх фізичний стан та наявність довідкового апарату до документів
фонду.
На рівні справи усі елементи зони конкретизують стосовно цієї одиниці
описування (заголовки справ).
Зона інформації про споріднені документи містить групу елементів
описання, що дозволяють користувачеві визначити джерела спорідненої
інформації. Включає відомості: про місцезнаходження оригіналів (для копій
документів), наявність копій страхового фонду і фонду користування, наявність
копій документів в інших архівах; наявність у цьому ж або в інших архівах
документів, споріднених з одиницею описування походженням або тематично;
відомості про оприлюднення документної інформації (публікації, дослідження,
експонування тощо).
На рівні фонду інформацію подають повністю у передмові, на рівні справи
інформацію, як правило, не подають, лише за потреби конкретизують.
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Зону приміток призначено для спеціальної інформації, що не може бути
репрезентована в жодній з інших зон. Склад і зміст елементів описання в ній
обумовлюється, насамперед, профілем архіву, а також специфікою видового складу
документів та документної інформації одиниці описування.
Зона авторської інформації містить групу елементів описання, що
пояснюють та обґрунтовують достовірність вторинної документної інформації та
обрану методику описування, а також ідентифікують укладача описання. Включає
джерела інформації (наукові видання, використані укладачем описання, правила
або нормативи (використані під час описування), виконавець описування (посада і
прізвище укладача описання), дата(-и) проведення описування (дата (-и) початку та
завершення описування).
На рівні фонду відомості щодо джерел інформації, правил та нормативів, за
якими здійснювалося описування, подають у передмові до архівного опису;
інформацію про виконавця описування та дати його проведення – наприкінці опису
у підсумковому запису. На рівні справи інформацію, як правило, подають у аркушізасвідчувачі справи
1.2. Основні способи і принципи багаторівневого описування
Описання документів особового походження подається на рівнях, що
відповідають рівням їх організації в архіві. Позиція одиниці описування в ієрархії
описань груп документів архіву називається рівнем описання.
Основними одиницями описування і, відповідно, основними рівнями описання
у довідковому апараті архіву є фонд, опис, справа, документ. Залежно від того, яка
сукупність документів є одиницею описування, можуть виокремлюватися
додаткові рівні: групи фондів, справ (комплекс), документів або окремий документ.
Відповідно до рівня описання застосовуються такі способи описування:
• подокументний – для окремого документа;
• поодиничний – для окремої справи;
• груповий – для групи документів, групи однорідних справ, усіх справ
одного або декількох описів, всього фонду або групи фондів.
Описування документів архівного фонду особового походження на етапі
наукового опрацювання здійснюється послідовно на кожному його структурному
рівні за обраною схемою систематизації. Ці рівні, як уже зазначалося у другому
розділі цих рекомендацій, визначаються ступенем і характером висвітлення у
документах життя і діяльності фондоутворювача, видовим складом, тематикою,
датами життя і/або хронологічними межами утворення документів.
Одиницею описування послідовно виступають такі групи документів – рівні:
• фонд (колекція);
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• підфонд (для сімейного, родового, об’єднаного архівного фонду);
• розділ, підрозділ, комплекс, група, підгрупа, справа, документ – за
схемою систематизації опису.
Описання фонду особового походження подається, як правило, у вигляді
сукупного описання документів фонду в цілому та описань усіх груп документів на
кожному рівні. Такий метод архівного описування називається багаторівневим
методом описуванням фонду, а ієрархічно об’єднана сума усіх описань –
багаторівневим описанням фонду.
Окремі описання, вичленовані із складу цілісної вертикалі багаторівневого
описання фонду (описання фонду або опису в цілому, розділу, підрозділу, менших
груп, справи, документа), використовують для подальшого формування
довідкового апарату до фондів особового походження та архіву в цілому –
укладання путівників, каталогів, оглядів покажчиків та інших архівних довідників і
баз даних.
До основних принципів багаторівневого описування відносять:
• розкриття інформації від загального (фонд) до окремого (частини
фонду);
• відповідність інформації рівню описання та неповторюваність
інформації в ієрархічно пов’язаних описаннях (на рівні фонду не
подається та інформація, що міститься в окремій справі);
• взаємозв’язок і взаємодоповнення інформації різних рівнів вертикалі
описання.
Склад елементів описання на кожному рівні визначається принципами
диференційованого підходу до описування документів, тобто застосуванням
пріоритетів у виявленні, відборі, переваг у деталізації та узагальненні вторинної
документної інформації відповідно до видового складу та ступеня цінності
описуваних документів з урахуванням типу і виду архівного довідника, для якого
призначене їх описання.
Обов’язковими елементами описання для всіх рівнів є елементи зони
ідентифікації.
Формалізована схема відповідності описової статті на рівні фонду за зонами
архівного описування подається у Додатку 16.
Спільними елементами описання для всіх рівнів описання документів
особового походження є заголовок, пошукові і довідкові відомості, носій
інформації, склад і зміст документів (анотація), наявність унікальних документів,
страхового фонду та фонду користування; умови доступу і користування
документами та використання їх інформації, дата та укладач описання.
§ 2 Довідковий апарат до документів архівних фондів

155
особового походження
Довідковий апарат до архівного фонду особового походження – це
сукупність архівних описань у вигляді взаємопов’язаних фондових довідників, у
т. ч. і в електронному вигляді, призначених для пошуку документів і архівної
інформації.
Довідковий апарат формується на єдиних науково-методичних засадах через
одноразове створення вторинної документної інформації без повторного
повернення до документів. Методика наукового описування документів особового
походження пов’язана зі специфікою кожного фонду, яка, насамперед,
визначається родом діяльності фондоутворювача. Архівні фонди особового
походження мають характерні особливості, пов’язані зі систематизацією та
описуванням. Гнучкі схеми систематизації, локальні прийоми описування,
максимальне наповнення описових статей іменами, перевага іменного каталогу над
систематичним та інші особливості дають підстави стверджувати про спеціальні
методи створення архівних довідників до фондів особового походження.
Під час створення довідкового апарату застосовується диференційований
підхід до вибору методики складання довідників, визначення елементів описання,
складу та наповнення довідкового апарату, встановлення черговості робіт залежно
від інформаційної важливості, характеру документів, інтенсивності і перспектив
використання їх інформації.
Першочерговому описуванню з укладанням розгорнутого довідкового
апарата підлягають фонди І категорії. До описів цих фондів укладаються
покажчики різних видів, у т. ч. покажчики до справ та документів, можливе також
створення оглядів фондів. Під час каталогізації застосовується, як правило,
подокументний спосіб описування. Для путівників укладаються індивідуальні
характеристики фондів.
До фондів ІІ категорії довідковий апарат може бути простішим за
структурою та змістом: передмова має більший ступінь узагальнення, до опису
може складатися лише один покажчик (іменний); основним способом описування
під час каталогізації є поодиничний у поєднанні з подокументним, у путівнику
описання фонду може бути долучено до групової характеристики.
До фондів ІІІ категорії складається довідковий апарат, що має тільки
обов’язкові елементи описання: покажчики до описів укладають лише за потреби,
для каталогу може складатися одна картка на фонд чи групу фондів; у путівнику
відомості про фонд можуть долучатися до списку неанотованих фондів.
Основними видами архівних довідників, що забезпечують пошук документів
у конкретному архівному фонді особового походження є архівний опис,
каталог/и, покажчик/и до фонду, огляд фонду.
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2.1 Архівний опис
Архівний опис – основний елемент довідкового апарату архіву та тип
архівного довідника, що є систематизованою сукупністю описових статей справ і
призначений для їхнього обліку (реєстраційне описування) та розкриття змісту
(наукове описування). Архівний опис є базовим для створення інших типів
довідників (путівників, каталогів, оглядів) і забезпечує пошук інформації на рівні
фонду та справи.
Об’єктами описування для архівного опису на етапі реєстраційного та
наукового описування є фонд як основна обліково-класифікаційна одиниця і
справа як основна одиниця зберігання.
Опис розкриває склад і зміст архівного фонду та закріплює систематизацію
справ. Номер опису і порядковий номер справи за описом, разом з номером фонду,
стають складовою частиною архівного шифру, за допомогою якого забезпечується
доступ до архівних документів. У опису відтворюють основні елементи базового
описання: заголовок справи, кількісні характеристики, крайні дати документів.
Опис є однорівневим описанням (об’єктом описування виступає справа). В
окремих випадках описова стаття на рівні справи може доповнюватися описанням
на рівні групи документів, документа або його частини, якщо до заголовка справи
складена анотація.
Архівний опис, окрім систематизованого переліку описових статей (змісту),
також передбачає наявність таких елементів довідкового апарату: титульного
аркушу, передмови, підсумкового запису та за потреби: списку скорочень,
покажчика (-ів), перевідної таблиці.
Формалізована схема відповідності описової статті на рівні опису за
інформаційними зонами архівного описання подається у Додатку 17.
2.1.1 Укладання описової статті архівного опису
Основною інформаційною складовою архівного опису є описова стаття.
Описова стаття – це сукупність відомостей про справу, що включає такі елементи
описання:
• порядковий номер справи;
• заголовок справи (тому, частини);
• крайні дати документів справи (число, місяць, рік);
• кількість аркушів у справі;
• кількість документів у справі;
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• примітки (робляться відмітки про наявність перевідних таблиць,
покажчиків, відомостей про зовнішні особливості, невиправні
пошкодження тощо).
Кожен з цих елементів опису має свою самостійну графу.
Склад елементів описової статті опису є незмінним (незалежно від категорії
фонду). Набір елементів описання, включених до описової статті, розкриває склад і
зміст справи, дозволяє здійснювати пошук інформації на рівні справи, визначити
кількісні характеристики опису, хронологічні межі документів тощо.
Описові статті опису фонду особового походження організовують
відповідно до обраної схеми систематизації (див. другий розділ).
У описових статтях справ до документів фондів І і II категорій, а також до
документів відомих осіб та документів, що відображають перебіг значних подій і
явищ в житті суспільства (краю, регіону), обов’язковим, окрім елементів заголовка,
зазначеного в зоні ідентифікації, є розкриття додаткової інформації, пов’язаної з
особами (та установами), причетними до створення документів справи. Цю
додаткову інформацію, або включають до розширеного заголовка шляхом
укладання анотації або розкривають у додатковому внутрішньому описі до справи.
В описових статтях справ фонду ІІІ категорії цей елемент зони історичної
інформації, як правило, опускають.
2.1.1.1 Порядковий номер
Порядковий номер справи займає своє місце в описі відповідно до обраної
схеми систематизації та забезпечує облік у системі довідкового апарату фонду та
архіву.
2.1.1.2 Заголовок справи, його елементи та особливості
Заголовок справи є основною частиною описової статті опису, під час
укладання якого слід враховувати диференційований підхід до одиниці описування
(справи), який, за потреби, дозволяє з різним ступенем деталізації й глибини
відбити склад і зміст документа (документів), включеного (-их) до неї.
До основних елементів заголовка справи відносять:
• назву виду документа (твору);
• ім’я (найменування) автора документа (ПІБ особи, назву установи);
• найменування адресата документа (ПІБ особи, назву установи);
• опис змісту документа (тема, питання, назва твору тощо).
До додаткових елементів заголовка відносять:
• ступінь повноти;
• спосіб фіксації, копійність;
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• зазначення зовнішніх особливостей документів;
• анотування унікальних, раритетних, інших важливих документів.
Заголовки описових статей укладають українською мовою.
Назва твору (документа )
Заголовок справи повинен відображати принцип формування справи. Назва,
присвоєна автором документа, упорядником, збирачем, колекціонером тощо
переноситься до заголовків справ. Назву можна доповнювати і/або змінювати у разі
її повної невідповідності змісту і/або потреби розширення інформації про зміст
документа.
Зміст документа
Зміст документа незалежно від часу і місця утворення передається сучасною
мовою. Вид документа, імена, назви установ та організацій, населених пунктів,
посад, юридичних та інших термінів записують так, як вони репрезентовані у
документі(-ах), незалежно від часу укладання опису.
Приклад:
1. Земська управа
2. Мандат
3. Вільно
4. Ленінград
5. Попечитель
6. Товариш міністра
Слова у заголовках записують повністю, за винятком загальноприйнятих
скорочень. Сталі скорочені назви міст використовують під час зазначення місця
публікації документа.
Приклад:
1. Л. – Ленінград
2. М. – Москва
3. К. – Київ
4. Х. – Харків
Скорочені назви установ, організацій, спілок та їх абревіатури, вживають
тільки у разі їх офіційного і сталого використання.
Приклад:
1. ВАПЛІТЕ – Вільна Академія пролетарської літератури
2. ВУКОПМИС – Всеукраїнський комітет по охороні пам’яток мистецтва та
Культури
3. НКВС – Народний комісаріат внутрішніх справ
Автор (адресат) документа
Автора (адресата) документа зазначають після назви документа. У разі якщо
відповідний розділ (підрозділ) опису систематизується за алфавітом прізвищ осіб,
зазначених у справі (листи, фотографії), у заголовках на перше місце виносять
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прізвище, а потім повне ім’я та по батькові. У всіх інших випадках на перше місце
виносять ініціали (ім’я та по батькові).
Приклад:
Листи Макієнка Нестора Івановича до І. С. Несторова.
Під час описування фондів осіб, більш відомих під псевдонімами, у
заголовках першими зазначають псевдоніми, а справжнє прізвище ім’я та по
батькові зазначають у дужках.
Приклад:
Бучма Амвросій Максиміліанович (Максимович)
Леся Українка (Лариса Петрівна Косач)
Маловідомі псевдоніми фіксують у заголовках справ з творами, ними
підписаними. У таких випадках на перше місце виносять більш відоме ім’я , а
поруч у дужках – псевдонім, яким підписаний твір (наукова робота, тощо)
У разі, якщо автор змінив прізвище за офіційними документами, а твори
(документи, листи тощо) підписані попереднім, у дужках зазначають офіційне
прізвище.
Приклад:
Малюкова (у заміж. Сидоренко) Тамара Степанівна
Під час описання документів священиків, церковних діячів в описовій статті
опису зазначають ім’я, сан та у дужках прізвище ім’я та по батькові.
Приклад:
Володимир, Митрополит Київський і всея України (Віктор Маркіянович
Сабодан).
Титули, частки іншомовних прізвищ фон, дер, ва, ле, аль, ді, де та ін. під час
систематизації пишуться після прізвищ, а у заголовках справ та в інших випадках –
перед прізвищами.
У заголовках описових статей іноземні прізвища та імена передаються в
українській транскрипції, а поряд, у круглих дужках, – мовою оригіналу, за
винятком загальноприйнятих та всесвітньовідомих.
Приклад:
1. Олександр Пушкін
2. Вільям Шекспір
3. Йохан Вольфганг фон Гете
Назви іноземних часописів, газет (окрім російської) пишуть мовою
оригіналу та перекладають найбільш відомі видання.
Приклад:
“The New York Times” (Нью-Йорк таймс)
“Archeion” (Архейон)
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Назви статей, офіційних документів перекладають на українську мову. Назви
загальновідомих праць можна записувати мовою оригіналу.
Ступінь повноти документа
Під час описування документів, які збереглися не повністю, зазначають
ступінь їх повноти. Для цього використовують такі характеристики:
• уривок;
• розрізнені аркуші;
• текст зберігся не повністю;
• без початку;
• без кінця;
• відсутні окремі аркуші.
Повний текст документа не відзначають.
Описання ступеня повноти подається після змісту документа.
Приклад:
М. К. Зеров. Переклади поезій з різних мов. Уривки.
Ступінь завершеності роботи фондоутворювача над рукописами (зона
ідентифікації).
Під час описування документів зазначають етапи роботи фондоутворювача
над рукописами.
Для цього рекомендується використовувати такі характеристики:
• начерк;
• перший варіант;
• чернетку;
• чистовик;
• список;
• перша/друга/…. редакція;
• остаточна редакція;
• чорновий варіант;
• редакції, варіанти;
• етюд;
• ескіз;
• фрагмент (кінодокументи, зображувальні документи);
• перезапис (аудіовізуальні документи).
У разі, якщо у справі зберігається начисто переписаний твір, разом з
“чернетками” вживають термін “чистовик”.
Етап (стадію) роботи автора над рукописом зазначають після ступеня
повноти документа.
Приклад:
М. К. Зеров. Переклади поезій з різних мов. Уривки. Розрізнені чорнові
варіанти.
Спосіб фіксації документа (зона умов доступу)
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Для
зазначення
способу
фіксації
документа
рекомендується
використовувати такі характеристики:
• автограф;
• машинопис (комп’ютерний набір);
• машинопис (комп’ютерний набір) з авторською правкою;
• авторизований машинопис (комп’ютерний набір);
• машинопис (комп’ютерний набір) з правкою редактора;
• гранки;
• гранки з авторською правкою та правками інших осіб;
• верстки;
• брошури, книги (з помітками фондоутворювача, інших осіб);
• вирізки з газет та інших видань.
Спосіб фіксації документа подають після описання етапу (стадії) роботи над
ним.
За наявності копій спосіб фіксації доповнюється до виду копії (ксерокопія,
факсимільна копія, фотокопія).
Описування копійності документів (зона ідентифікації)
Під час описування документів за потреби обумовлюють такі
характеристики:
• машинописна копія;
• рукописна копія;
• рукописний список;
• ксерокопія;
• факсимільна копія;
• фотокопія.
Зазначення відомостей про копійність подається після описань способів
фіксації документів.
Відомості про оприлюднення (зона ідентифікації про споріднені документи)
У заголовках рукописів і листів відомих осіб зазначають їх актуалізацію
(відомості про видання твору).
Відомості про актуалізацію (опублікованість, оприлюднення) подають
відповідно до правил бібліографічного описування видань. Неоприлюдненість не
зазначається.
Описування додатків, анотування унікальних, рідкісних документів (зона
ідентифікації)
У разі, якщо заголовок справи недостатньо репрезентує її зміст, або якщо
документи справи мають у своєму оздобленні матеріальні цінності, необхідно їх
проанотувати.
Додатками вважають тільки ті документи, які органічно пов’язані з
основним, і про які йдеться мова в основному документі.
Наявність додатків обумовлюється наприкінці заголовку.
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2.1.1.3 Крайні дати документів справи (зона ідентифікації)
Крайніми датами документів є дати їх створення (дати створення
оригіналів); для справ, що містять один документ, зазначають дату цього
документа; для справ, що складаються з кількох документів – дати створення
найбільш раннього та найпізнішого документів.
Вирізки з журналів і газет датують датами виходу цих журналів і газет.
Якщо датою створення документів вважається дата створення оригінала
документа, то для аудіовізуальних документів датою створення – є дата запису
(зйомки). Повна дата складається з трьох елементів: число, місяць і рік.
Число і рік записують арабськими цифрами, назву місяця записують
словами. Слід відрізняти дату створення документа від дати тиражування копій з
нього та від дати оприлюднення (публікації, випуску на екран тощо).
Дати подають за тим календарним стилем, який зазначений у документах
справи, за винятком:
• справ, що містять документи, хронологічно віднесені до періоду
переведення старого стилю на новий, котрим надається подвійне датування:
спочатку за новим стилем, а потім в круглих дужках – за старим;
• справ, що містять документи міжнародного значення або інформацію
про події і факти міжнародного значення і датовані старим стилем. Таким
документам надається подвійне датування: спочатку за старим стилем, а за ним у
дужках – за новим.
Усі дати подають за сучасним літочисленням, а дати, зазначені у
документах – у круглих дужках. У документах, створених до XVIII ст., під час
переведення на сучасне літочислення, зазначають два суміжні роки. Перший рік
зазначають повністю, другий позначають через дріб лише двома останніми
цифрами, щоб відрізнити їх від загальноприйнятого зазначення крайніх дат
документів: 1571–1573; 1571/72.
Щоденники, журнали експедицій, лабораторій, судові журнали, історії
хвороб, записні книжки, трудові книжки, формулярні списки, прибуткововидаткові книги та інші документи, що містять послідовні в хронологічному
порядку записи, датують датою першого і датою останнього запису та зазначають
через дефіс.
Посвідчення, свідоцтва, грамоти на чини і звання, виписки з метричних книг
та інші подібні документи датують датою їх видавання.
Датами створення декретів, указів, грамот, угод, постанов, розпоряджень,
наказів вважають дати їх підписання; якщо документи не датовані, дати їх
створення зазначають за датою їх опублікування або набуття чинності.
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Крайні дати справи, що послідовно охоплюють визначений хронологічний
проміжок часу (без хронологічних розривів), зазначають через тире:
Приклад:
2 лютого 1930–5 жовтня 1988.
Якщо у датах створення документів (у межах справи) є значні хронологічні
розриви, то їх крайні дати записують із зазначенням усіх наявних хронологічних
періодів через тире або із додатковим зазначенням розривів хронологічних меж.
Приклад:
1. 28 серпня 1979–15 лютого, 1984,
2. 28 серпня 1979 – 15 жовтня 1992, окрім 16 лютого 1984–15 вересня 1987.
Якщо у межах хронологічного періоду, зазначеного в крайніх датах
документів справи, немає значних хронологічних розривів, але документи за
датуванням розподіляються нерівномірно, рекомендовано зазначати домінуючі
дати.
Для фондів ІІІ категорії ця рекомендація не є обов’язковою..
Приклад:
23 вересня 1914 –16 жовтня 1939 (домінуючі 1929, 1937)
У разі, якщо у документі дата відсутня, вона може бути встановлена
архівістом на підставі:
• змісту, форми, стилю і палеографічних особливостей документа (почерк,
філігрань, папір тощо);
• датування споріднених документів і опосередкованих даних, що містяться в
інших документах фонду, справі фонду, друкованих довідниках
енциклопедичного характеру тощо;
• звіряння з опублікованими текстами.
Усі дати, встановлені архівістом, беруть у квадратні дужки. Дата,
встановлена з певною часткою ймовірності, береться у квадратні дужки зі знаком
питання.
Приклад:
1. [10 квітня 1987]
2. [11] квітня 1911
3. 12 [жовтня] 1960
4. [квітень?] 1998, [квітень?] 1998
Якщо повні дати або їх елементи встановлені архівістом у межах
хронологічного періоду, то межі коливань хронологічного періоду повної дати або
її елементів зазначають у квадратних дужках. Запис недостовірних даних
супроводжують знаком питання.
Приклад:

164
1. [Не раніше 1968?]
2. [Не пізніше 1914]
3. [не раніше 1956 – не пізніше 1964]
У разі, якщо неможливо визначити повну дату, необхідно зазначити, до
якого століття або його частини (половини, чверті, десятиріччя) можуть бути
віднесені документи справи.
Приклад:
1. [XIX ст.]
2. [початок XIX ст.]
3. [перша половина XIX ст.]
4. [перша чверть XIX ст. ]
5. [1930-ті (і)]
6. [поч. XX ст.?]
2.1.1.4 Кількість документів, кількість аркушів (зона ідентифікації)
Кількість документів обліковують і фіксують у відповідній графі опису.
У разі, якщо у справі містяться листи кількох кореспондентів, кількість
листів кожного кореспондента проставляють у заголовку після прізвища, а у
відповідній графі проставляють загальну кількість документів.
У разі, якщо до справи включено фотографії, їх кількість проставляють після
назви, а у відповідній графі проставляють загальну кількість аркушів.
До справ, що складаються з унікальних документів зі значною кількістю
аркушів (наприклад, до альбомів), можна укладати внутрішні описи, до яких
вносять всі документи за порядком їхнього розташування. Внутрішній опис
додають як до відповідної справи, так і до кожного примірника опису, який (за
наявності) розміщують перед покажчиком (-ами). Біля відповідної описової статті
опису роблять помітку про наявність внутрішнього опису.
Кількість документів і кількість аркушів проставляють у відповідності до
зафіксованих числових показників у аркуші-засвідчувачі справи. Літерні номери
включають до загальної кількості аркушів.
2.1.15 Покажчики, перевідна таблиця (зона змісту та структури (контексту))
Покажчики. Для значних за обсягом описів фондів особового походження,
та у разі, якщо до фонду укладено більше двох описів, задля полегшення
користування ними рекомендовано укладати покажчики.
Залежно від складу й змісту документів фонду до опису можуть бути
укладені такі покажчики: іменний, географічний, предметний.
В іменному покажчику записують (назви та інші відомості щодо юридичних
та фізичних осіб, причетних до створення одиниці описування).
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Перевідна таблиця. Перевідну таблицю укладають у разі переопрацювання
і удосконалення опису. Якщо такі зміни, пов’язані з пересистематизацією справ
опису, нову нумерацію проставляють поруч зі старою в окремій графі.
2.1.1.6 Примітки (зона інформації про споріднені документи)
Як правило, у графі опису “Примітки” проставляють позначку щодо
фізичного стану документів, відомості про наявність документів великих
форматів, а також, у разі потреби – гриф обмеження доступу тощо. У разі
вилучення з фонду або переміщення документів до іншого фонду у примітках
фіксують відповідні позначення.
2.2 Зміст архівного опису
Зміст архівного опису – це фіксація описових статей (складових довідкового
апарату) з посиланням на сторінки їх розміщення у опису за схемою
систематизацією розділів фонду. Біля заголовків кожного розділу зазначають
перший і останній порядкові номери тих справ, що до нього відносяться
(Див. Додаток 18). Зміст як правило розміщують перед передмовою
2.3 Передмова до опису (зона ідентифікації, змісту та структури (контексту))
Передмова до опису розкриває загальні відомості про фондоутворювача,
склад і зміст документів фонду та історію (легенда) його надходження до
державного архіву. Як правило, передмова до опису фонду особового походження
складається з двох частин: історико-біографічної та історико-археографічної
(див. Додаток 19).
В історико-біографічній частині передмови розкривають основні етапи
життя та творчої діяльності фондутворювача, відзначають його роль у суспільнополітичному, науково-культурному житті тощо. Під час підготовки біографічного
модуля звертаються до документів фонду, енциклопедичних видань, довідників,
монографій, статей тощо. У разі використання інформації документів даного
архівного фонду, документів інших фондів і/або архівів, опублікованих джерел
тощо, обов’язково роблять відповідні посилання.
Археографічна частина передмови репрезентує історію надходження
документів фонду, характеристику їх складу і змісту та структуру опису. В
археографічній частині розкривають особливості фондування та систематизації
документів фонду (за потреби справ); зазначають кількість, хронологічні межі,
повноту складу, ступінь збереженості документів тощо; розкривають структурну
організацію документів у межах фонду та особливості групування документів у
межах справи. У разі наявності відомостей про особливості користування
документами фонду тощо, такі особливості обов’язково зазначають.
Якщо документи фонду структурно організовано та систематизовано за
кількома описами, то укладену передмову подають тільки до першого з них. За
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потреби, до інших описів укладають лише короткі передмови, в яких
репрезентують особливості щодо складу документів конкретного опису, специфіку
їхньої систематизації та умов доступу.
2.4 Список скорочень (зона змісту та структури (контексту))
Список скорочень – це короткий перелік скорочених слів та абревіатур, які
вживають у довідковому апараті до фонду. До списку скорочень включають тільки
ті скорочення, які часто зустрічаються у змісті документів і які є характерними для
визначеного довідкового апарату (див. Додаток 20).
Список скорочень розміщують після передмови. До списку скорочень
вносять сталі скорочення та абревіатури. Сталі російськомовні скорочення не
перекладають, а от їх зміст розкривають українською мовою.
Приклад:
1. Крайстазра – крайова станція захисту рослин
2. ОЗРА – товариство захисту рослин
Загальноприйняті умовні скорочення (р., ст, с., м., ін.) до списку скорочень
не вносять.
2.5 Титульний аркуш архівного опису
Титульний аркуш – це перша сторінка облікового документа та довідника
(див. Додаток 21). На титульному аркуші опису розміщують такі елементи зон
ідентифікації та історичної інформації (контексту): повну назву державної
архівної установи, назву й номер фонду, номер опису і назву за наявності, крайні
дати документів, внесених до опису та відомості щодо затвердження опису ЕПК
відповідною державною архівною установою. Кількість справ, документів і
аркушів за видами документів зазначають у підсумкових записах до опису (див.
Додаток 22).
Назву державної архівної установи записують повністю та у відповідності
до офіційно затверджених скорочень.
На другому титульному аркуші опису (див. Додаток 23) записують
реєстраційні облікові номери і дати актів приймання-передавання документів на
постійне зберігання.
2.6 Технічні вимоги до укладання архівного опису
Між описовими статтями рекомендується робити одиничний інтервал, а між
розділами – подвійний. Новий розділ не рекомендується починати наприкінці
сторінки, якщо на ній не можна розмістити жодної описової статті. Назви розділів і
підрозділів фіксують заголовними (великими) буквами через усі графи опису.
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Заголовок, зафіксований на титульному аркуші справи, переносять до опису
без змін і скорочень. У разі, якщо до опису вносять підряд кілька однорідних
одиниць зберігання з однаковими заголовками, повністю записують заголовок
тільки першої справи, а всі інші можна позначати словами «Так само», за потреби,
з додаванням відмінних рис кожної одиниці зберігання (наприклад, дати, додатки
тощо). Допускається скорочення тієї частини заголовка, що входить до назви
розділу або підрозділу. Наприклад, під час внесення до опису рукописів або листів
фондоутворювача, його прізвище виноситься до назви розділу, а в описовій статті
опускається, у листуванні опускається й вид документа.
Приклад:
1. Догляд за хворими у післяопераційний період. Стаття.
2. Листи до різних установ та організацій за 1950 р.
Перед укладанням опису всі заголовки справ мають бути відредаговані. Під
час редагування звертають увагу на історичну вірогідність фактів і літературний
стиль заголовків, правильність визначення фондової приналежності, дотримання
обраної схеми систематизації справ, уніфікацію заголовків однорідних документів.
Наприкінці опису за останньою описовою статтею з нового рядка роблять
підсумковий запис (можна використовувати спеціальний штамп), у якому
цифрами й у дужках словами вказують кількість внесених до опису справ
(одиниць зберігання), дату його укладання, посаду й прізвище укладача (див.
Додаток 22).
Після вибуття або надходження нових справ роблять новий підсумковий
запис.
§ 3 Архівні каталоги
Архівний каталог – тип архівного довідника, в якому документна
інформація систематизується відповідно до обраної схеми систематизації,
незалежно від фондової належності документів. Сукупність різних за
призначенням і структурою архівних довідників, що взаємопов’язані між
собою, утворює систему каталогів.
Залежно від обраної схеми каталоги бувають систематичними, предметнотематичними, предметними (різновиди: іменний, географічний).
Удосконалення структури та підвищення інформативних функцій системи
каталогів пов’язані з використанням автоматизованих архівних технологій,
оскільки каталог є найбільш пристосованим типом архівного довідника для
переведення в електронний формат.
Основою описування для електронного каталогу є традиційна методика з
урахуванням вимог автоматизованих архівних технологій. Склад елементів
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описання екранного формату іменних каталогів, підготовлених автоматизованим
способом, так само як і в систематичних, може бути різним, але основними
елементами описання є: прізвище, ім’я, по батькові, вид та анотація (зміст)
документа, дата, ступінь завершеності, мова, пошукові дані документа (ф., оп.,
спр., арк.).
4.1 Іменний каталог
Іменний каталог є різновидом предметного. Іменний каталог містить
вторинну архівну інформацію про осіб, які є авторами документів або
згадуються в них, і є переліком прізвищ, імен, псевдонімів, прізвиськ,
розташованих в алфавітному порядку. До рубрики іменного каталогу відносять
особу, а до підрубрики – окремі сторони її діяльності, види документів, жанр
творчих праць.
Іменний каталог, призначений для пошуку інформації про наявність,
склад і зміст документів осіб і про осіб, чиї наукові, творчі, біографічні й
зображувальні документи, епістолярій, спомини тощо зберігаються в
державному архіві. Це його основна функція.
В іменному каталозі інформацію (картки) організовують за алфавітом
прізвищ осіб, які є авторами документів, або прізвищ осіб, які згадуються у
документах (суб’єктами інформації документів).
Для іменного каталогу на картці зазначають короткі відомості (професію,
звання тощо) про особу, її суспільну діяльність. За їх відсутності – прізвище, ім’я,
по батькові та питання (тобто, про що йдеться у документі), якщо це передбачено
методикою описування в архіві.
Вимоги до укладання карток іменного каталогу
Інформація, відібрана для іменного каталогу, фіксується на каталожних
картках (див. Додаток 24). Катки заповнюються будь-яким способом з
використанням технічних засобів (машинописного, електронного) або розбірливим
рукописним способом. Виправляти текст, робити записи між рядками тощо
забороняється.
Відомості, відсутні у документах та встановлені під час каталогізації,
фіксують у квадратних дужках, у сумнівних випадках – зі знаком питання. Під час
описування можна вживати загальноприйняті скорочення.
На картку виносять такі основні елементи описання:
Зона ідентифікації: назву державного архіву; шифр; назву фонду (за
потреби структурної одиниці).
Зона історичної інформації (контексту): прізвище, ім’я та по батькові
особи, на яку укладають картку (об’єкт інформації).
Зона змісту і структури: характеристику документа; вид документа; назва,
жанр документа; зміст документа; ступінь завершеності (для незавершених праць);
ступінь повноти (для документів, що збереглися неповністю); крайні дати
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документів; спосіб відтворення; обсяг документів (кількість аркушів, кількість
сторінок, фотографій, листів).
Зона умов доступу та користування документами одиниці описування
Мова фіксації документа (українську не зазначають).
Зона ідентифікації
Назву архіву записують повністю або скорочено (офіційно затверджене
скорочення).
Шифр документа складається з номера фонду, номера опису, номера справи
або номерів справ, номера(-ів) аркушів.
Зона історичної інформації
Прізвище, ім’я, по батькові особи записують повністю у відповідній частині
картки (частіше “Рубрика”).
У разі неможливості встановити під час каталогізації ім’я та по батькові
особи, ініціали записують з інтервалами, що дозволяє вписати ім’я та по батькові
повністю, якщо вони будуть встановлені.
Іноземні прізвища та імена передаються в українській транскрипції, а поряд,
(у круглих дужках), – мовою оригіналу, за винятком загальноприйнятих (Гюго
Віктор, Гейне Генріх, Хемінгуей Ернест тощо). Частки фон, дер, ва, ле, аль, ді, де
та ін., що є в іноземних прізвищах, наводяться після прізвищ та ініціалів.
Подвійні прізвища фіксують на картках без інверсії.
У разі, якщо документ укладений двома авторами, заповнюють дві картки,
прізвища на яких записують у відповідній послідовності.
У разі, якщо документ підписаний двома особами і більше, які мають
відношення до державного, громадсько-політичного життя, науки, літератури й
мистецтва, спорту тощо, картку укладають на кожну особу. У випадку, якщо
особи не мають відношення до державного, громадсько-політичного життя,
літератури й мистецтва, спорту та можуть бути охарактеризовані узагальнено
(глядачі, слухачі, вояки, читачі, студенти тощо), картку укладають тільки на
одну особу, якій адресований документ – адресата.
У картці на священнослужителів на перше місце виносять ім’я та сан, а на
друге, (у дужках) – світське ім’я (прізвище, ім’я, по батькові). У таких випадках на
справжнє ім’я укладають відсильну картку.
Якщо особа більш відома під псевдонімом, на перше місце виносять
псевдонім, а в дужках пишуть справжнє прізвище, ім’я та по батькові. У таких
випадках відсильну картку укладають на справжнє ім’я.
Приклад:
Хвильовий Микола (спр. ім’я Фітільов Микола Григорович)
У разі, якщо особа відома під своїм прізвищем і під псевдонімом (-ами) на
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перше місце виносять ім’я, яким підписана наукова праця, твір тощо. Відсильні
картки укладають від псевдоніма(-ів) до прізвища та навпаки. Такі ж картки
укладають і на осіб, що змінили прізвище.
Приклад:
1. Панас Мирний (Рудченко Панас Якович).
Рудченко Панас Якович (Панас Мирний).
2. Хомичев Микола Васильович (Борис Тен).
Борис Тен (псевд.). Див.: Хомичев Микола Васильович.
3. Славутіна Н. С. Див.: Прокоф’єва Н. С. (дівоче).
Прокоф’єва Н. С. Див.: Славутіна Н. С. (у заміжжі).
У разі, якщо особа відома під своїм ім’ям, а працю підписала псевдонімом,
картку укладають на справжнє ім’я, а псевдонім записують через тире. Відсильна
картка у таких випадках не обов’язкова.
Зона змісту і структури
Для картки, яку укладають на документи особи фондоутворювача (фондова
картка), описанням видів документів є тематичний перелік розділів опису.
Приклад:
1. Свириденко Павло Олексійович (1893–1971) – зоолог, академік АН УРСР.
Рукописи наукових праць (монографія, статті, методичні рекомендації, тези
доповідей, наукові звіти тощо), листи П. О. Свириденка і до П. О. Свириденка,
біографічні документи (сторінки щоденників, свідоцтва), документи зібрані
П. О. Свириденком, фотографії, фонозаписи.
2. Редько Федір Андрійович (1905–1981) – український історик і
літературознавець.
Статті, промови, наукові розвідки, біографічні документи, індивідуальні та
групові фотографії.
Вид документа на картці зазначають так, як він зафіксований у самому
документі та зі збереженням термінології (ревізькі сказки, формулярний список,
тощо).
Назву та жанр, як правило, зазначають для рукописів наукових праць та
творів, літературних, музичних та мистецьких творів.
Приклад:
1. Астапович Ігор Станіславович
“Професор Петро Миколайович Чірвинський (до 70-річчя від дня
народження)”. Стаття.
2. Бажан Микола Платонович
“Полонянка”. Поема.
3. Майборода Григорій Іларіонович
“Ярослав Мудрий”. Опера.
4. Левицький Леопольд Іванович
“В етнографічному музеї”. Офорт.
Зона умов доступу та користування документами
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Повноту (цілісність) документа (без почату, без кінця, відсутність аркушів
тощо) зазначають у випадках втрати окремих фрагментів документа. У разі, якщо
документ зберігся повністю, цей елемент не зазначають.
Приклад:
1. Іваничук Роман Іванович.
“На краю ночі”. Роман. Без початку.
Спосіб відтворення окремого виду документа, як правило, зазначають для
рукописів наукових праць, літературних, музичних і художніх творів.
Приклад:
1. Климишин Іван Антонович.
“Історія астрономії”. Монографія. Чорновий автограф. Мова рос.
2. Стельмах Михайло Панасович.
“На Івана Купала”. Драма на 3 дії. Верстка.
3. Свириденко Павло Олексійович.
“Втрати від шкідників і хвороб сільськогосподарських рослин в СРСР та
капіталістичних країнах”. Монографія. Авторський машинопис. Мова рос.
4. Заболотний Володимир Гнатович.
“Собор”. Малюнок. Папір. Акварель.
Зона умов доступу та користування документами одиниці описування
Мова документа на картці зазначається лише у тому разі, якщо вона не
українська.
Зона змісту і структури
Дата(-и) документа, крайні дати групи документів, документів опису
записують у відповідному місці картки у такому порядку: рік, місяць, число місяця
арабськими цифрами; крайні дати через дефіс: 1939.09.01; 1963.08.22–1986.03.06;
1914–1948.
У разі встановлення дати документа під час каталогізації, її записують у
квадратних дужках [1903.04.12], якщо точну дату документа не вдалося
встановити, у квадратних дужках записують приблизну дату [не пізніше 1918]; [не
раніше 1941]; [1950-ті (і)].
Якщо на каталожній картці не залишається місця для наступних записів,
укладають другу картку. На першій картці у правій стороні роблять посилання
знизу: “Див. 2-у карт.”. На другу картку переносять шифр, прізвище, ініціали.
На додатки (вкладення) до документів (малюнки, вірші в листах, фотографії
інші записи, що мають самостійне значення), укладають окремі картки.
Приклад:
1. Бедзик Дмитро Іванович.
Листи до Д. І. Бедзика 1973 р. – 5 липня 1978 р.
Додається стаття В. Подольського “Дві ролі Петра Шидивара”.
Особливості каталогізації рукописів творчих документів
Під час каталогізації рукописів враховують категорію фонду. На кожну
працю автора, незалежно від кількості варіантів та редакцій, укладають одну
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картку. Наявність варіантів, повноти, способи відтворення та дати зазначають
узагальнено.
На кожну редакцію (варіант) окремої наукової чи літературної праці
фондоутворювача у фондах I категорії укладають окрему картку. На статті,
рецензії, доповіді, лекції, виступи, записи бесід, вірші, розповіді та інші праці
малих форм у фондах І категорії на кожну працю (твір) укладають окрему картку.
Приклад:
Яновський Юрій Іванович.
“Листопад”. Оповідання. Автор. машин.
На статті, рецензії, доповіді, лекції, виступи, записи бесід, вірші, розповіді
та інші праці малих форм у фондах ІI категорії укладають окремі картки на
найбільш відомі твори. На останні види праць у межах жанру укладають загальну
картку з переліком усіх творів, але не більше 10 на одній картці.
Приклад:
1. Свириденко Павло Олексійович
“Екологія тварин”. Варіант статті. Мова рос.
2. Візир Микола Петрович
“Арандаренко Микола Іванович (1795–1867)”, “Вінницький полк
(Калмицький)”, “Іофанов Давид (Данило) Михайлович”. Статті для УРЕ. Автограф.
У фондах ІІI категорії на вірші, оповідання та інші праці малих форм
укладають одну картку, у межах одного жанру – загальну картку з переліком
найбільш значних, але не більше п’яти.
Приклад:
Байдебура Павло Андрійович.
“Крихта”, “Клеваж”. Новели. Авт. Машинопис.
Під час каталогізації праць, об’єднаних у збірники, цикли, картку укладають
на назву збірника праць (статей).
Приклад:
1. Козаченко Василь Павлович
“Головний напрям”. Збірник статей
2. Марфієвич Микола Іванович
“Осінні мотиви”. Збірка поезій
3. Олександр Олександрович Богомолець
“Проблеми алергії”. Цикл наукових статей та доповідей.
У разі, якщо назва праці у рукописі відсутня і вона встановлюється під час
укладання опису або каталогізації її назву записують у квадратних дужках.
Приклад:
Піскорський Костянтин Володимирович укр. худ.
[Шаржі]. Папір, олівець [не пізніше 1905 р.]
Назви рукописів іноземними мовами записують мовою оригінала за
винятком загальновідомих. Переклад українською записують у круглих дужках.
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Під час каталогізації перекладів укладають дві картки: на автора і
перекладача. У картці на автора зазначають ким і з якої мови зроблено переклад, а
у картці перекладача – прізвище автора і з якої мови зроблено переклад.
Приклад:
1. Бобинський Василь Петрович.
“Дванадцять”. Поема О. Блока у перекладі з рос. мови. Автограф.
2. Блок Олександр Олександрович.
“Дванадцять”. Поема у перекладі В. П. Бобинського з рос. мови. Автограф.
Під час каталогізації праць літературних сценаріїв за художніми творами,
укладають дві авторські картки: одну – на автора оригіналу, а другу – на автора
постановки.
Чернетки записів, виписки, робочі картотеки нереалізованих творчих задумів
описують на одній картці.
Наукові та творчі записи у нотатниках авторів, фонди яких віднесені до І і ІІ
категорії, укладають одну картку. Нотатники з працями у фондах ІІІ категорії
описують на одній картці.
Нотатники з різними записами (науковими, літературними, господарськими
та іншими) незалежно від категорії фонду описують на одній картці.
На щоденники, незалежно від їх кількості і категорії фонду укладають одну
картку. За наявності у записах хронологічних розривів, через кому зазначають
лише роки, за які є записи.
Приклад:
Свириденко Павло Олексійович.
Сторінки з особистих щоденників П. О. Свириденка. 1914–1922, 1932–
1936 рр.
Творчі документи композиторів
Нотні рукописи композиторів каталогізують за тими ж правилами, що й
рукописи наукових або літературних праць. Рукописи фортепіанних п’єс, романсів,
пісень тощо описують як літературні рукописи малих форм. Окрім назви, жанру і
способу відтворення для нотних рукописів зазначають номер твору (опусу); вид
рукопису (партитура, клавір тощо).
Приклад:
Поляновський Георгій Олександрович.
“Ноктюрн. Мелодія”. Партитура. Автограф.
Під час каталогізації збірників фортепіанних п’єс або романсів укладають
одну картку на назву збірника.
На прізвища авторів лібрето, слів романсів тощо, а також осіб, яким
присвячені музичні твори укладають окремі картки.
Приклад:
1. Братунь Ростислав Андрійович
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Кос-Анатольський Анатолій Йосипович “Назустріч сонцю” Опера. Лібретто
Р.А.Братуня. Автограф.
2. Кос-Анатольський Анатолій Йосипович
“Назустріч сонцю”. Опера. Лібрето Р. А. Братуня. Автограф.
На текстовий документ до музичного твору укладають одну картку.
У разі, якщо лібрето написано за мотивами літературної праці, укладають
картку і на автора твору.
Приклад:
1. Лятошинський Борис Миколайович.
Музика до фільму “Повія” за романом П. Мирного. Партитура, клавір.
Автограф.
2. Панас Мирний.
Лятошинський Борис Миколайович “Повія”. Музика до фільму за романом
П. Мирного. Партитура, клавір. Автограф.
Під час каталогізації музичних рукописів до вистав (кінофільмів), у разі
наявності інформації, окремі картки укладають на композитора, співака (актора),
автора п’єси і режисера постановника .
Приклад:
1. Мейтус Юлій Сергійович.
Музика до театральної вистави за п’єсою “Проліски” Л. Д Дмитерка у
постановці Харківського драматичного театру ім. Шевченка. Клавір.
Автограф.
2. Дмитерко Любомир Дмитрович.
Мейтус Юлій Сергійович П’єса “Проліски”. Музика до вистави у постановці
Харківського драматичного театру ім. Шевченка. Клавір. Автограф.
Нотні рукописи
Під час каталогізації праць композиторів на картці зазначають: автора твору,
назву, жанр та виконавця. Картки укладають на автора твору та виконавця.
Приклад:
Кипоренко-Доманський Юрій Степанович.
“Прошумели века над страной”. Вокальна партія пісні Б. Олексієнка,
переписана Ю. С. Кипоренко-Доманським.
Олексієнко Б.
“Прошумели века над страной”. Вокальна партія пісні Б. Олексієнка,
переписана Ю. С. Кипоренко-Доманським.
Творчі документи художників
Під час каталогізації праць художників на картці зазначають: автора твору;
назву; жанр і ступінь завершеності; техніку виконання.
Приклад:
1. Заболотний Володимир Гнатович.
“Автопортрет”. Піпір. Акварель.
2. Касіан Василь Ілліч
“Ночівля безробітного”. Офорт.
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Назву художнього твору, що надається укладачем опису або під час
каталогізації записують у квадратних дужках.
На кожну серію, тематичну групу малюнків укладають одну картку. На
художників, документи яких віднесені до фондів III категорії на всі праці одного
жанру укладають одну картку.
Приклад:
Коновалюк Федір Зотикович.
Ілюстрації до оповідань радянських українських письменників. Папір,
олівець. 1969 р.
На ілюстрації до творів або збірників літературних (віршованих) праць
укладають дві картки – на художника та на автора, до праці якого виконано
ілюстрації.
Приклад:
1. Касіян Василь Ілліч.
“Давня казка”. Ілюстрації до однойменної поеми Лесі Українки. Офорти,
акватинта.
2. Леся Українка.
Касіян Василь Ілліч “Давня казка”. Ілюстрації до однойменної поеми Лесі
Українки. Офорти, акватинта.
На портрети та карикатури укладають дві картки – на художника та на
зображену особу; на гравюри – три картки, якщо гравер і художник не одна особа:
на художника, гравера та на зображену особу.
Приклад:
1. Муратов Ігор Леонідович.
Дружній шарж Щеглова М. М. на І. Л. Муратова. Папір, олівець.
2. Щеглов М.М.
Дружній шарж на І. Л. Муратова.
Ескізи декорацій та костюмів до оперних, балетних постановок
На ескізи декорацій та костюмів до театральних постановок авторську
картку укладають на художника із зазначенням вистави та театру, для якого
створювалися ескізи, а також на актора та драматурга (у разі наявності такої
інформації).
Якщо п’єса написана драматургом за мотивами літературного твору (роману,
поеми, повісті) іншого автора (авторів), карту укладають і на автора (авторів)
літературного твору.
Приклад:
1. Хвостенко-Хвостов Олександр Веніамінович.
“Наталка-Полтавка”. Ескізи декорацій і костюмів до опери М. В. Лисенка у
постановці Харківського державного академічного театру опери і балету.
2. Лисенко Микола Віталійович.
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Хвостенко-Хвостов Олександр Веніамінович “Наталка-Полтавка”. Ескізи
декорацій і костюмів до опери у постановці Харківського державного
академічного театру опери і балету.
На альбоми з малюнками, ескізами та начерками укладають одну авторську
картку. У разі, якщо в альбомі є портрети відомих осіб, на кожну особу укладають
окрему картку. На закінчені малюнки художників (документи фондів I категорії)
укладають авторські картки.
На всі репродукції картин одного художника укладають одну картку.
Приклад:
Костецький Володимир Миколайович
“Вручення партійного квитка”, “Повернення”. Репредукції картин.
Творчі документів режисерів та акторів театру
Особливість каталогізації творчих матеріалів акторів та режисерів пов’язана
з наявністю у фондах режисерських екземплярів п’єс, розробок мізансцен, тестів
ролей у виставах, фотографій акторів у ролях і сцен з вистав, програм, афіш тощо.
Зміст картки на документи фондів акторів та режисерів повинен
репрезентувати назву п’єси, автора, вид документа, назву театру, в якому була
поставлена п’єса.
Під час каталогізації документів театральних акторів і режисерів окремі
картки укладають на режисера, автора п’єси та виконавця(-ів) ролі (-ей), за
наявності такої інформації.
На режисерські екземпляри п’єс, розробок картки укладають на режисера із
зазначенням назви п’єси та автора п’єси:
Приклад:
1. Гаєвський Григорій Парфенович
“Гамлет”. Режисерська розробка п’єси В. Шекспіра в перекладі
М. О. Полєвого, поставленої в Інтимному театрі, м. Київ.
2. Вільям Шекспір
“Гамлет”. П’єса в перекладі М. О. Полєвого. Режисерська розробка
Г. П. Гаєвського, поставленої в Інтимному театрі.
3. Полєвой Микола Олексійович
“Гамлет”. П’єса В. Шекспіра. Режисерська розробка Г. П. Гаєвського,
поставленої в Інтимному театрі.
Тексти (ноти) ролей, зіграних актором, незалежно від категорії фонду,
описують на одній картці. Про помітки актора на текстах ролей, зазначають після
способу відтворення.
Приклад:
1. Алчевський Іван Олексійович
Ноти ролей: Ромео “Ромео і Джульєтта”, Альфреда “Травіата”, Алискана
“Роза і хрест” та інші. Рукоп., друк.
2. Розін (Месіонжник) Моісей Бенедиктович.
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Тексти ролей Головастікова, Чезюбла та ін. з вистав “Варвари”, “Генерал
Ватутін” тощо, зіграних в Київському російському драматичному театрі
ім. Лесі Українки. Рукопис, машиноп. з правками М. Б. Розіна.
На фотографії в ролях і у сценах з вистав для акторів (документи фондів I і II
категорії) укладають окремі картки на всі фотографії з однієї вистави. На
фотографії у ролях і на фотографії сцен з вистав укладають картки на актора,
режисера і автора п’єси (за наявності інформації). До фондів III категорії можна
укладати одну картку на фотографії в ролях, зіграних у кожному театрі, або на всі
фотографії в ролях.
Приклад:
1. Ропська Олександра Дмитрівна
Фото в ролі Кармен з опери “Кармен” Ж. Бізе, поставленої в Київському
оперному театрі.
2. Твердохліб Іван Йосипович
Фото в ролях, зіграних у виставах Одеського українського музичнодраматичного театру.
Під час каталогізації фотографій дійових осіб і сцен з вистав на режисера для
фондів І та ІІ категорії укладають окремі картки на кожну поставлену ним виставу.
До фондів III категорії можна укладати одну картку на фотографії дійових осіб і
сцен з вистав, поставлених в одному театрі або на всі фотографії дійових осіб і
сцен з вистав.
Приклад:
1. Смолич Микола Васильович.
Фотографії сцен з опери “Тарас Бульба”, поставлених М. В. Смоличем у
Київському оперному театрі.
2. Грипич Володимир Григорович.
Фотографії сцен з вистав, поставлених В. Г. Грипичем у Тернопільському
українському музично-драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка.
У процесі каталогізації афіш і програм, поставлених режисером, чиї
документи віднесені до фондів I категорії, укладають окремі картки на програми та
афіші одного театру; до фондів ІІ і III категорій – одну картку на всі афіші й
програми.
Приклад:
Терещенко Марко Степанович
Афіші вистав, поставлених М. С. Терещенком у Харківському державному
академічному театрі опери та балету ім. М. В. Лисенка та Дрогобицькому
обласному державному українському музично-драматичному театрі.
Творчі документи кінорежисерів і кінооператорів
Особливості
каталогізації
творчих
документів
кінорежисерів
і
кінооператорів пов’язані з наявністю у фондах літературних і режисерських
сценаріїв фільмів, фотографій кадрів і робочих моментів зйомок, проб акторів на
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ролі, ескізів декорацій і костюмів, режисерських розробок та інших документів
щодо постановки фільму. Іменна (фондова) картка на документи фондів
кінорежисерів повинна репрезентувати вид документа, назву фільму, автора
літературного сценарію, оператора, композитора, художника, звукорежисера, назву
кіностудії, на якій була здійснена постановка фільму.
Літературні сценарії каталогізують за кожним фільмом окремо. Картки
укладають на автора літературного сценарію та на кінорежисера.
Приклад:
1. Земляк (Вацик) Василь Сидорович.
“Вавілон ХХ”. Літературний кіносценарій художнього фільму за романом
“Лебедина зграя”, знятого І. В. Миколайчуком. Уривок. Фотокопія.
2. Миколайчук Іван Васильович.
“Вавілон ХХ”. Літературний кіносценарій художнього фільму за романом
В. С. Земляка “Лебедина зграя”, знятого І. В. Миколайчуком. Уривок.
Фотокопія.
У процесі каталогізації літературних і режисерських сценаріїв, на режисерів
укладають авторські картки на кожен фільм; на зображувальні документи до
фільму – на кожен фільм; на фонічні документи – на кожен фільм.
На режисерів, чиї документи віднесені до фондів I категорії, укладають
окремі картки на заявку до кожного фільму, до фондів II та III категорій – на всі
заявки укладають одну картку.
Листи
Під час каталогізації листів, картки укладають на кореспондента, адресата та
осіб, які згадуються у листах. У картці зазначають прізвище, ім’я та по батькові
кореспондента, прізвище, ім’я та по батькові адресата (у давальному відмінку),
крайні дати (дату) документів, кількість листів й аркушів.
У разі, якщо картку укладають на адресата, у змісті картки зазначають
прізвище, ім’я та по батькові кореспондента. Ім’я та по батькові адресата
записують ініціалами.
На кореспондента та на адресата укладають по одній картці, незалежно від
кількості справ.
Приклад:
1. Свириденко Павло Олексійович.
Листи до Зеленухіна І[………] О[…….], директора Всесоюзного інституту
захисту рослин. 1936. 3 листи, 4 арк. Мова рос.
2. Зеленухін І.[………] О.[……..].
Свириденко Павло Олексійович
Листи до Зеленухіна І. О., директора Всесоюзного інституту захисту рослин.
1936. 3 листи, 4 арк. Мова рос.
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У процесі каталогізації листів невстановлених осіб або до невстановлених
осіб укладають картку тільки на відому особу.
Під час каталогізації листів різних осіб, об’єднаних за тематичною ознакою,
на кожну тематичну групу укладають одну картку (на адресата).
Приклад:
Свириденко Павло Олексійович.
Листи від квіткарів до Свириденка П. О. 1960-1967. Мова рос. 219 листів.
Під час каталогізації можливе об’єднання на одній картці листів родичів,
шкільних друзів, колег по роботі та ін. осіб.
За наявності серед адресатів вітальних листів видатних осіб, на них
укладають окремі картки.
У разі адресування листа кільком особам, на кожну з них укладають окремі
картки.
За наявності в листі приписки, на кожного автора приписки укладають
окрему картку.
Приклад:
1. Василенко Микола Прокопович.
Лист Романовського В. О. до Полонської-Василенко Н. Д. 1940 р.
Приписка О. П. Романовської (дружини В. О. Романовського).
2. Романовська Олена Павлівна.
Приписка на листі В. О. Романовського до Полонської-Василенко Н. Д. (у
фонді М. П. Василенка).
За наявності вкладень (додатків) до листів у вигляді фотографій, запрошень
тощо на кожне з них укладають окрему картку.
Приклад:
Віра Вовк (спр. ім’я Селянська Віра Остапівна).
Листи Х. Чумак-Грейнджер до Віри Вовк. Додається фоторепродукція
картини Х. Чумак-Грейнджер. арк.6. 17 вересня 2001–грудень2003 р.
Дарчі написи
Дарчі написи на фотографіях, афішах, програмах, титульних аркушах книг
тощо каталогізують так само, як і листи (на автора надпису та на адресата). У разі,
якщо документ на якому зафіксовано дарчий напис, являє собою самостійний
інтерес, на нього також укладають окрему картку.
Приклад:
1. Бунов В[……] Л[….].
Дарчий напис Маркіну Семену Григоровичу на звороті ліногравюри з
невстановленою назвою.
2. Маркін Семен Григорович.
Дарчий напис В. Л. Бунова на звороті ліногравюри з невстановленою
назвою.
3. Бунов В[……] Л[….].
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Ліногравюра (назва невстановлена) з дарчим написом Маркіну С. Г.
На книги з дарчими написами фондоутворювачу, віднесені до фонду
друкованих видань, укладають одну картку-посилання (відсильну картку) до
каталогу книг з автографами.
Приклад:
Волошин Іван Іванович
Дарчий напис Волошину І. І. на книзі Є. Кротевича “Київські зустрічі” від
автора.
Див. каталог книг з автографами
Документи до біографії фондоутворювача
Під час каталогізації біографічних документів, насамперед, враховують
категорію фонду. У документів. що віднесені до фондів I та II категорії, окремі
картки укладають на найважливіші документи, інші – групують за видами
діяльності або за темами (довідки, листи до різних установ тощо).
Для документів фондів III категорії укладають одну картку на всі біографічні
документи, окрім анкет та автобіографій, які описують окремо.
Приклад:
1. Ліпатов Сергій Михайлович.
Лекційна книжка С. М. Ліпатова – студента фізико-математичного
факультету Першого Московського Державного університету. 1920. Мова
рос.
2. Михалевич Олександр Володимирович.
Документи біографічного характеру: біографічні довідки, заяви, довідки про
присвоєння почесних звань тощо.
Під час каталогізації листів від установ та організацій до державних,
політичних, громадських діячів; діячів, літератури та мистецтва, спорту, документи
яких віднесені до фондів I і II категорії, для іменного каталогу складають окремі
картки на листи кожної установи; для осіб, документи яких віднесені до фондів III
категорій, установи можна групувати за видами діяльності (видавництва, редакції,
наукові та навчальні заклади, театри, кіностудії тощо).
Приклад:
1. Лавров Юрій Сергійович.
Лист Київського державного російського драматичного театру ім. Лесі
Українки з приводу відкриття нового театрального сезону.
2. Михалевич Олександр Володимирович.
Листи до редакцій тижневика “Місто і село”, журналів і газет “Літературна
газета”, “Політвидав” та ін. про публікацію його статей.
У разі, якщо офіційний лист підписаний загальновідомою особою, на її ім’я
укладають окрему картку.
Під час каталогізації афіш і програм з’їздів, наукових конференцій,
літературних творчих вечорів, у фондах І і ІІ категорії картки укладають на осіб,
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яким присвячені ці заходи, на автора сценарію, ведучих і виконавців, у разі
наявності інформації у програмі, афіші, запрошенні тощо. У фондах ІІІ категорії
укладають одну картку на всі афіші і програми.
Приклад:
1. Лавров Юрій Сергійович
Афіша творчого вечора Ю. С. Лаврова з нагоди його 50-річного ювілею.
2. Черкашин Роман Олексійович
Афіша літературного вечора товариство «Знання» за участю Р. О. Черкашина
з виконанням творів О. С. Пушкіна «Мідний вершник», О. О. Блока
«Дванадцять», В. В. Маяковського «Про це».
3. Мерзляков Вячеслав Іванович
Програми оперних вистав в мм. Лубни та Рівне за участю В. І. Мерзлякова.
Під час каталогізації афіш і програм музичних концертів картки укладають
на виконавців, композиторів і на осіб, яким присвячено концерт (вистава).
Альбоми
Під час каталогізації альбомів картки укладають на утворювача і/або
укладача альбому, а також всіх осіб, зображених на фотографіях, які є авторами
записів, малюнків, наукових, музичних та літературних праць уміщених в альбомі.
Альбоми, що містять автографи віршів, нотні записи, малюнки, фотографії
тощо, каталогізують за правилами каталогізації для цих різновидів документів. За
потреби на картці описують зовнішні особливості альбому (матеріал палітурки,
колір тощо).
Приклад:
1. Мазюкевич Діонора Павлівна
Альбом з малюнками […] [….] Базлієвича А. [….] Сотенського та ін.
невстановлених осіб. Олівець.
2. Базлієвич […] [….].
Альбом з малюнками […] [….] Базлієвича А. [….] Сотенського та ін.
невстановлених осіб. Олівець. Належав Д. П. Мазюкевич.
3. Сотенський А[…] [….].
Альбом з малюнками […] [….] Базлієвича А. [….] Сотенського та ін.
невстановлених осіб. Олівець. Належав Д. П. Мазюкевич.
4. Нірод Федір Федорович.
Альбом з фотографіями невстановлених осіб.
Документи про фондоутворювача
Під час каталогізації монографій, розвідок, статей, рецензій, мистецьких
творів картки укладають на автора документа і особу, якій присвячено документ, а
також на всіх загальновідомих осіб, чиї імена зустрічаються у цих документах: для
осіб, чиї документи віднесені до фондів I й II категорій, укладають окремі картки
на кожне дослідження, на кожну статтю, на всі спогади; на відзиви й рецензії
укладають одну картку. Для осіб, документи яких віднесені до фондів III
категорії, – одну картку на всі спогади та одну картку на всі відзиви та рецензії.
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Приклад:
1. Стражеско Микола Дмитрович.
Спогади про О. О. Богомольця. 1951. Автограф. Мова рос.
2. Богомолець Олександр Олександрович.
М. Д. Стражеско. Спогади про О. О. Богомольця. 1951. Автограф. Мова рос.
3. Козачківський Доміан Іванович.
Вірші шанувальників, присвячені Д. І. Козачківському.
Під час каталогізації некрологів, документів щодо увічнення пам’яті,
стенограм вечорів пам’яті тощо на осіб, документи яких віднесені до фондів I й II
категорій, укладають окремі картки на кожен із зазначених видів документів; на
осіб, документи яких віднесені до фондів III категорії – одну картку на всі види
документів.
Приклад:
1. Земляк (Вацик) Василь Сидорович.
Телеграми-співчуття родині письменника з приводу смерті В. С. Земляка від
Спілки кінематографістів УРСР, одеських кінематографістів, М. П. Бажана
та ін. осіб.
2. Бажан Микола Платонович.
Телеграма-співчуття родині письменника з приводу смерті В. С. Земляка
3. Свириденко Павло Олексійович.
Некрологи. Мова рос.
2. Жур Петро Володимирович.
Листи, телеграми-співчуття.
Зображувальні документи (фотографії)
Під час каталогізації на картці зазначають: групова фотографія чи
індивідуальна, а також подію і місце, що зафіксована на світлині (за наявності
інформації). На групові фотографії картки укладають на всіх зображених осіб.
Приклад:
1.
Богомолець Олександр Олександрович.
Індивідуальні дитячі фотографії. 1882, 1887, 1888.
2.
Свириденко Павло Олексійович.
Фотографія Свириденка П. О. з колегами під час наукової експедиції в
Калінінградській обл. [1927].
Під час каталогізації фотографій, поштових марок та інших документів з
зображенням місцевостей, будинків, інтер’єрів тощо картку укладають на особу,
життєдіяльність якої пов’язана з зафіксованим зображенням.
Приклад:
Руденко Лариса Архипівна.
Фотографія хати, де народилася Л. А. Руденко (Донецька обл., м. Макіївка)
та місцевих краєвидів.
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Під час каталогізації фотографій поминок, меморіальних дошок, будинків,
інтер’єрів квартир, пам’ятників, поштових марок тощо укладають картку на особу,
з ім’ям якої пов’язані ці місця та автора меморіальної дошки, пам’ятника тощо.
Приклад:
1. Микитенко Іван Кіндратович.
Фотографія пароплава “Іван Микитенко”.
2. Шовкуненко Олексій Олексійович.
Фото мітингу з нагоди встановлення меморіальної дошки на будинку, де жив
О. О. Шовкуненко (м. Київ, вул. Пушкінська, 5).
Систематизація карток іменного каталогу
В іменному каталозі картки організовують за алфавітом прізвищ, імен та по
батькові (за абеткою).
Приклад:
Антонов
Апальков
Бабенко
Бабійчук
Буряк
Вайгель
Варламов
У разі, якщо прізвища збігаються, картки розміщують за абеткою ініціалів,
імен та по батькові. Картки, що мають у заголовках тільки прізвище без ініціалів
або імен, систематизують у хронологічній послідовності; ті, що мають неповне
ім’я – перед картками, у яких перші літери імені збігаються з неповним ім’ям:
Приклад:
Степанюк
Степанюк А.
Степанюк Андрій
Степанюк Борис
Степанюк Олександр Романович
Степанюк Олександр Сергійович
Степанюк Петро
Степанюк С.
Картки на подвійні прізвища розміщують після карток на прізвище, що
збігається з їх першою частиною. За наявності декількох карток на подвійні або
складні прізвища, перші частини яких збігаються, їх систематизують за алфавітом
наступних частин:
Приклад:
Семанюк
Семанюк-Калина
Семанюк-Черемшина
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Картки на осіб, що мають декілька прізвищ або псевдонімів, необхідно
групувати в одному місці на прізвище, яке зустрічається найчастіше.
Картки, які відносяться до однієї особи, систематизують за такою схемою:
• картка на документи фонду особового походження (фондова картка);
• творчі документи;
• листи даної особи та її дарчі написи;
• листи до даної особи й дарчі написи їй;
• біографічні документи;
• документи майново-господарського характеру;
• документи про особу, у т. ч. спогади;
• зображувальні документи;
• документи про фондоутворювача.
Картки на документи фонду особового походження укладають у межах
кожного опису і розміщують за порядком номерів описів та за потреби
доповнюють під час каталогізації документів наступних описів.
Розділ “Творчі документи” за наявності значної кількості карток поділяють
на жанрові підрозділи:
• для документів науковців, державних та громадських діячів – картки на
рукописи праць розміщують за алфавітом назв праць. За наявності значної
кількості карток, їх розподіляють за жанрами (монографії, статті, доповіді
тощо). Картки з узагальненими описаннями праць одного жанру розміщують
на початку відповідного підрозділу;
• документів письменників, поетів розміщують за алфавітом назв праць. За
наявності значної кількості карток, їх розподіляють за жанрами, картки з
узагальненим описанням праць одного жанру розміщують на початку
відповідного підрозділу;
• для документів композиторів – картки на нотні рукописи розміщують за
жанрами праць, а всередині – за алфавітом їхніх назв; картки на праці одного
жанру, які описані узагальнено, розміщують на початку відповідного
підрозділу;
• для документів художників – картки на малюнки розміщують за
алфавітом їхніх назв, картки на портрети і шаржі – за алфавітом зображених
осіб; картки на ілюстрації – за алфавітом прізвищ авторів ілюстрованих
творів або їхніх назв; картки на альбоми з малюнками, начерками – за
хронологією;
• для документів акторів та режисерів – картки на документи їхньої роботи
над роллю, виставою, кінофільмом розміщують за алфавітом назв вистав,
кінофільмів; картки про роботу в конкретному театрі – за хронологією.
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Картки на рукописи композиторів, художників, акторів розміщують після
карток на їхні творчі документи за алфавітом назв; картки, на яких описання
рукописів здійснено узагальнено, систематизують за хронологією.
Картки на щоденники, нотатники, помітки тощо систематизують у
хронологічній послідовності та розміщують після карток, укладених на рукописи
праць.
Картки на малюнки письменників, режисерів, акторів розміщують після
карток на рукописи.
Картки на рукописи, створені за мотивами творчості конкретного автора
розміщують за алфавітом назв оригінальних творів наприкінці розділу “Творчі
документи”.
Картки у розділах “Листи” та “Дарчі написи” систематизують за алфавітом
прізвищ адресатів і кореспондентів. Картки на листи особи до установі від
установ – за алфавітом їхніх назв, картки із узагальненим описанням – за
хронологією.
Картки на біографічні документи конкретної особи систематизують за
хронологією.
Картки у розділі “Документи майново-господарського характеру”
розміщують за хронологією.
Картки у розділі “Документи про фондоутворювача” поділяють на три
групи: згадування в статтях, монографіях тощо; у спогадах і листах та інших
документах. Дві перші групи систематизують за алфавітом прізвищ авторів; третю
групу – за хронологією.
За наявності значної кількості карток із рецензіями, відзивами та статтями
про творчість конкретної особи, їх виділяють в окрему групу та організовують за
алфавітом назв рецензованих праць.
Картки, описані узагальнено та картки з описанням розрізнених документів
систематизують за хронологією.
Картки у розділі “Зображувальні документи” організують у групи за такими
підрозділами:
• фотографії даної особи індивідуальні та групові – за хронологією;
• портрети, шаржі – за алфавітом прізвищ авторів (художників), картки
описані узагальнено – за хронологією;
• ілюстрації до творчих праць даної особи: за алфавітом прізвищ авторів
(художників); ілюстрації, що не мають вказівки на авторство – за алфавітом
назв праць, описані узагальнено – за хронологією;
• фотографії сцен з вистав і кадрів з кінофільмів – за алфавітом назв вистав,
кінофільмів;
• фотографії пам’ятних місць тощо – за хронологією або у межах
тематичних груп за хронологією.
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Картки на осіб, що згадуються у документах, систематизують у межах таких
груп:
• творчі документи: нариси, монографії, статті, доповіді тощо;
• щоденники, спомини, листи, подорожні записки тощо;
• інші документи.
У межах перших двох груп картки систематизують за алфавітом прізвищ
авторів, а в межах третьої – за хронологією.
2.2 Систематичний каталог
У систематичному каталозі вторинну документну інформацію
репрезентовано за галузями знань і практичної діяльності суспільства, відповідно
до генеральної схеми класифікації документної інформації. Рубриками
систематичного каталогу можуть бути предмети у широкому розумінні. Імена
конкретних осіб, як правило, вносять до підрубрик.
У процесі каталогізації документів фондів особового походження
застосовують диференційований підхід щодо вибору фондів, справ і документів,
відбору інформації документів і вибору способу описування (подокументний і/або
груповий тощо).
Відбір інформації та укладання карток для систематичного каталогу
доцільно поєднувати з процесом укладання карток для іменного каталогу.
Основним критерієм відбору документів (справ, групи справ) є критерій
значущості особи фондоутворювача та змісту документа (справи, групи справ).
Для укладання картки систематичного каталогу (див. Додаток 25) джерелом
інформації є архівний опис.
Інформацію про зміст документа (справи, групи справ) для систематичного
каталогу формулюють чітко і лаконічно, без зайвої деталізації.
Систематичний каталог у державному архіві ведуть відповідно до
“Генеральної схеми класифікації документної інформації”.
Вимоги до укладання карток систематичного каталогу
Ведення систематичного каталогу в державному архіві, у т. ч. за фондами
особового походження, включає такі види робіт:
• науково-методичне забезпечення роботи систематичного каталогу;
• підготовка карткового масиву;
• приймання, об’єднання, редагування карток;
• індексування карток;
• дублювання карток;
• систематизація карток за індексами та рубриками;
• розміщення карток у каталозі;
• укладання відсильних карток (карток-посилань) до описів та інших
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каталогів;
• оформлення каталожних скриньок і розподільників;
• ведення облікових форм каталогу у відповідності з чинними правилами.
Під час укладання систематичного каталогу за фондами особового
походження особливості полягають лише у способі укладання карток.
Укладання карток систематичного каталогу
Картка систематичного каталогу включає найсуттєвіші елементи описання:
Зона ідентифікації
• назва державного архіву;
• дата і місце події;
• індекс – у лівому верхньому куті;
• рубрика; під рубрикою, рядком нижче – підрубрика.
Зона змісту і структури, історичної інформації (контексту)
• з наступного рядка фіксують зміст описання – вид документа, автора,
назву;
• під змістом фіксують пошукові дані (шифр), що складається з назви фонду
(структурної частини за потреби), номера фонду, номера опису, номера
справи, номерів аркушів;
Зона умов доступу та користування документами одиниці описування,
авторської інформації
–
рядком нижче зазначають мову документа, спосіб відтворення або
вказівку на оригінал та прізвище, ім’я, по батькові укладача.
Графу “Індекс” заповнюють у відповідності до “Генеральної схеми
класифікації документної інформації” під час індексування.
Графи “Рубрика” й “Підрубрика” використовують для визначення місця
картки в каталозі та, як правило, заповнюють під час індексування.
У графі “Дата події” зазначають дату події, що відображена у документі, яка
може не співпадати з датою створення документа. У разі встановлення дати за
змістом документа її записують у квадратних дужках. Якщо питання, висвітлені у
документі, відображають певний проміжок часу, крайні дати періоду проставляють
через дефіс.
Приклад:
1. 1890.01.04;
2. [1953.03.03];
3. 1939–1945;
4. 1920-ті–1930-ті.
У графі “Місце події” зазначають місце події, що згадується у документі.
Місце події і місце створення документа можуть не співпадати. Географічну назву
та назву населеного пункту зазначають відповідно до адміністративно-
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територіального поділу часу події, що описується у документі від загального до
конкретного (місцевого).
Приклад:
Чернігівська губ., м. Глухів.
Київська обл., Макарівський р-н, с. Королівка.
У графі “Зміст” подають основне описання документа (документів). Методи
й форми описування залежать від виду й різновиду документів та їхньої
інформативності.
Окрім вказівки на вид (жанр) документа, автора, адресата, назви, жанру,
мови документа (українську не зазначають), у графі “зміст” зазначають дату
документа.
“Шифр” (зона ідентифікації) розкриває місцезнаходження документа у
державному архіві: назва та номер фонду, номер опису, номер справи (одиниці
зберігання), групи одиниць зберігання (справ), номер(-и) аркушу(-ів).
Посилання на декілька справ роблять через кому та через дефіс, у разі, якщо
їхні номери в описі йдуть у валовому порядку.
Методи описування документів особового походження для карток
систематичного каталогу
Під час каталогізації документів особового походження для систематичного
каталогу використовують такі методи описування:
• тематичний (основний);
• предметний;
• авторський.
Основою для індексації є питання (проблема, предмет), яке/а фіксується на
картці.
Тематичний метод описування (“метод питання”) передбачає фіксацію
кожного самостійного питання на окремій картці, водночас, питання є основою для
індексування.
Приклад:
Про проблеми алергії. О. О. Богомолець. Наукові праці. Мова рос.
Предметний метод описування застосовують у разі, якщо дія визначається
назвою предмета і підтверджується кількома елементами описання (заголовка
документа).
Під час описування документів щодо видання книг, каталогів художніх
виставок, постановок вистав, зйомок фільмів тощо достатньо зазначити назву
твору, автора та вид (жанр) документа, що підтверджує ті чи інші події.
Приклад:
“Фараони”. П’єса О. Ф. Коломійця.
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Авторський метод застосовують у тому разі, якщо назва твору повністю
репрезентує тему (питання) праці (монографія, доповідь, стаття, роман, оповідання
тощо) і повністю розкриває зміст документа. Як правило, авторський метод
поєднують з тематичним (“методом питання”).
Приклад:
1. Костенко А. І.
Рец. на рукопис повісті Мацевича А. І. “Анатолій Світличний”.
2. Крамаренко В. С. “Про Кременчуцьке море”. Стаття.
Під час укладання систематичного каталогу допускають групове описування
кількох документів за однією темою. Під час групового описування (документів,
справ тощо) використовують як тематичний та предметний методи.
Приклад:
До питання періодизації історії астрономії. І. А. Климишин. Стаття.
Під час укладання систематичного каталогу допускають групове описування
на одній картці кількох авторів, що працювали за однією темою. Прізвища авторів
розміщують за абеткою.
Для розділів каталогу, що відповідають напрямам творчої діяльності
фондоутворювачів (наука, громадська діяльність, література, театр, зображувальне
мистецтво, кіно тощо), укладають одну картку на документи фонду в цілому з
посиланням на фонд і відповідний розділ іменного каталогу. На картці в графі
“Зміст” зазначають прізвище, ім’я та по батькові фондоутворювача, дати життя,
вид (галузь) діяльності, основні розділи опису, крайні дати документів. У
“пошукових даних” – номер фонду, номер(-и) опису(-ів), номери справ (одиниць
зберігання).
Приклад:
Ліпатов Юрій Сергійович (1927-1991) – хімік, академік АН УРСР. Рукописи
наукових праць, листи, біографічні документи, 1939-1991.
Див. опис й іменний каталог.
Документи творчого характеру
За наявності у державному архіві іменного каталогу картки для
систематичного каталогу не укладають на такі види документів, що є виявом
індивідуальної творчості:
• на рукописи художніх творів, у разі, якщо вони не присвячені подіям, що
мають історичне значення, і не є темою або предметом описування для
систематичного каталогу;
• на малюнки та ескізи художників, у разі, якщо вони не присвячені подіям,
що мають історичне значення, і не є темою або предметом описування для
систематичного каталогу;
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• на нотні рукописи композиторів, у разі, якщо вони не присвячені подіям,
що мають історичне значення, і не є темою або предметом описування для
систематичного каталогу.
Картки на творчі документи, які є виявом колективної творчості або є
базовими для колективної творчості інших видів мистецтв, укладають в
обов’язковому порядку:
• на рукописи драматичних творів: п’єси, літературні сценарії, лібрето,
радіокомпозиції;
• на творчі документи художників: ескізи декорацій, діорам, панорам;
• на нотні рукописи (партитури, клавіри інших нотних рукописів) до вистав,
кінофільмів тощо;
• на творчі документи архітекторів (проекти, проектну документацію,
архітектурні плани й креслення) картки для систематичного каталогу
укладають за об’єктами;
• на творчі документи режисерів та акторів театру й кіно (режисерські
екземпляри п’єс, режисерські сценарії, розробки й експлікації,
розкадрування, щоденники репетицій і спектаклів, інформації про хід
зйомок, виступів й інтерв'ю про роботу над роллю, фотографії в ролях і
сценах із спектаклів і кінофільмів тощо) картки для систематичного
каталогу укладають за назвами вистав і кінофільмів.
Приклад:
1. “Триста років тому……”. Режисерський сценарій худ фільму
О. Є. Корнійчука
2. “Вишневий сад”. Вистава на дві дії. С. С. Старшинський. Ескізи костюмів
і декорацій, олів., акв., туш.
Під час укладання карток на документи колективної творчості, описування
починають з назви твору: п’єси, вистави, фільму.
Приклад:
1. “Тарас Бульба”. Реж. М. С. Терещенко. Опера. Режисерські розробки.
2. “Казка про царя-Салтана”. Опера. Реж. М. П. Стефанович. Режисерська
експлікація, списки щодо розподілу ролей тощо.
На документи творчої діяльності архітекторів картки укладають на назву
будівельного об’єкту.
Приклад:
Краєзнавчий музей у м. Калуга. А. М. Комашка. Ескізи декоративного
оформлення. Акв., олів., змішана техніка.
Каталогізацію монографій, досліджень, статей, доповідей,
здійснюють відповідно до їхнього змісту та значущості теми.

виступів
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Незначні сюжети та події в історії суспільно-політичного життя країни
(міста, області, району), галузі науки, культури, мистецтва фізичної культури тощо
до систематичного каталогу не включають.
Під час каталогізації щоденників, спогадів, подорожніх записів тощо, як
правило, укладають більше двох карток:
• для розділу “держава”, “література”, “наука”, “спорт” тощо;
• для розділів історичної періодизації;
• для розділу предметного описування.
Епістолярій
Під час каталогізації особистого листування картки укладають тільки за
окремими темами (питаннями), що мають наукове та історико-культурне значення.
Приклад:
Історія УГКЦ, персоналії (митрополит Й. Сліпий).
Про рукопис Г. М. Хоткевича “Спомини про мої зустрічі зі Сліпим”. Мова
рос.
Лист А. Я. Білорукової до П. В. Хоткевич.
Документи до біографії фондоутворювача
У фондах особового походження, як правило, відкладаються документи про
діяльність державних і громадських організацій, політичних партій, творчих
союзів, спілок, редакцій часописів, театрів, кіностудій та інших установ,
організацій та підприємств, з якими співпрацював фондоутворювач. До таких
документів відносять положення, статути, декларації, протоколи, стенограми
засідань керівних органів, з’їздів, конференцій тощо. Ці документи дають підстави
для укладання карток на: установи, організації, підприємства; з’їзди, конференції,
семінари, наукові читання; виставки; фестивалі; олімпіади тощо.
Приклад:
1. Збори делегатів Спілки письменників УРСР. Виступи.
2. Статут Кримського товариства любителів старожитностей.
Для відповідних розділів систематичного каталогу укладають картки і на ті
питання, які розглядалися на засіданнях, зборах, конференціях, симпозіумах тощо.
Приклад:
Про організацію гастрольних виступів за кордоном. Протоколи засідань
Спілки кінематографістів.
Зображувальні документи
За умови, що в державному архіві є іменний каталог, для систематичного
каталогу описують лише ті світлини, що відображають безпосередні події з життя
та творчої (державницької, громадської) діяльності фондоутворювача.
Для обліку робіт з каталогізації документів в аркуші-засвідчувачі справи та
після засвідчувального напису до опису проставляється штамп “каталог”.
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§ 3 Путівник, покажчики, огляд
3.1. Путівник по архівних фондах особового походження
Путівник по архіву – це багаторівневе описання, де об’єктом описування є
група фондів, фонд, частина фонду (опис), документ. У путівнику по фондах архіву
подають відомості про усі фонди державного архіву, у. т. ч. особового походження
з укладанням індивідуальної характеристики на кожен з них під час наукового
описування.
За наявності в архіві фондів особового походження їх характеристики
розміщують у путівнику окремою групою і розташовують за абеткою прізвищ
фондоутворювачів.
Застосування диференційованого підходу дозволяє упорядникам, на основі
структурних особливостей фонду та аналізу документної інформації, визначити
доцільність укладання тих чи інших покажчиків, а також їх повноту (глухі,
анотовані). Іменний покажчик до фондів особового походження є обов’язковим
елементом довідника. До іменного покажчика, укладеного до путівника,
включають усі прізвища, що зустрічаються в характеристиці фондів особового
походження.
Характеристика фонду(-ів)
Характеристика фонду особового походження повинна містити такі
елементи описання:
Зона ідентифікації
• назва фонду;
• крайні дати документів фонду;
• пошукові дані фонду.
Зона історичної інформації (контексту)
• біографія фондоутворювача
Зона змісту і структури
• анотація документів фонду;
• відомості про оприлюднення документів фонду.
Після назви фонду з нового рядка зазначають пошукові дані фонду
особового походження:
• номер фонду;
• номери описів;
• загальна кількість одиниць зберігання у фонді;
Біографію фондоутворювача подають з абзацу.
Біографічна довідка повинна репрезентувати: прізвище, ім’я, по батькові
фондоутворювача (псевдонім, набране прізвище, ім’я, по батькові, криптонім(ми)); дати життя; характер діяльності (науковець, громадський діяч, письменник,
актор, художник тощо).
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Деталізація біографічної довідки залежить від значущості особи
фондоутворювача.
Анотація документів фонду особового походження має складатись з описань
відповідно до їх складу і змісту.
Відомості щодо оприлюднення документів фонду подають за наявності
друкованих каталогів, описів, оглядів тощо.
Приклад:
Сумцов М. Ф. Опис документальних матеріалів особистого фонду – К.:
Наукова думка, 1965. – 140 с.
Анотація до документів фондів особового походження у путівниках
Анотація документів фондів особового походження включає коротке
описання таких груп документів:
• документи творчої та іншої (наприклад, громадської) діяльності
фондоутворювача;
• листування;
• документи до біографії;
• документи про фондоутворювача;
• документи родичів;
• документи, зібрані фондоутворювачем;
• документи інших осіб, що відклались у фонді;
• зображувальні документи.
За потреби, після анотації документів фонду особового походження,
перераховують дарчі написи на книгах, включених до фонду друкованих видань.
Для письменників, журналістів, критиків, літературознавців, драматургів,
мистецтвознавців творчими документами є їхні рукописи.
Терміном “рукопис” у путівнику позначають одну працю (роман, повість,
розповідь, вірш, дослідження, статтю, виступ, доповідь, лекцію тощо) незалежно
від способу відтворення (автограф, машинопис, комп’ютерний набір, рукописна
копія тощо).
Для композиторів творчими документами є нотні рукописи. Для художників,
архітекторів – малюнки, проектна документація. Терміном “малюнок” у путівнику
позначають один художній твір (ескіз картини, скульптури, костюмів, декорацій до
спектаклів; портрет, шарж, ілюстрацію тощо).
Для акторів творчими документами є тексти ролей, щоденники й записи про
роботу над ролями, фотографії в ролях.
Для режисерів – режисерські екземпляри п’єс, режисерські нотатки,
розробки, фотографії сцен зі спектаклів, ними поставлених.
Рукописи анотують у першому абзаці у фондах письменників, журналістів,
критиків, літературознавців, драматургів, мистецтвознавців.
У фондах акторів, режисерів, композиторів, художників, архітекторів
рукописи анотують у другому абзаці, за наявності у фонді документів, що
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безпосередньо відбивають їхню творчу діяльність: режисерські розробки п'єс,
фотографії в ролях, нотні рукописи, малюнки тощо.
У фондах прозаїків спочатку анотують романи, повісті, розповіді; у фондах
драматургів – п’єси; у фондах поетів – поеми й вірші; у фондах критиків – статті; у
фондах літературознавців – дослідження й статті.
У межах кожної жанрової групи наводять назви найбільш значущих праць із
зазначенням їх дат (-и). Назви праць у межах жанрової групи розташовують у
хронологічному порядку.
За умови, що в анотації не перераховані усі рукописи, можливе
формулювання “тощо”, “та ін.”.
Приклад:
Рукописи Є. П. Кирилюка. Статті: “Безсмертя Великого Кобзаря” (1961),
“Шевченко…Рік.1969”, “Мужнє слово поетеси (до 100-річчя від дня
народження Лесі Українки) (1970)” тощо; рецензії на праці С. Альперіна,
В. Бородіна, А. Музички та ін., відзиви на дисертації та автореферати
дисертацій А. Бойка, А. Большакова, О. Брагинця та ін.
У разі, якщо рукописи не датовані автором і укладач анотації датує їх у
межах десятиліть, можливе розміщення рукописів усередині жанрової групи за
абеткою їх назв, наприкінці групи у квадратних дужках зазначають дати, загальні
для всієї групи
Назви праць іноземними мовами (у т. ч. з російської) на українську не
перекладають. Після анотації рукописів зазначають їх загальну кількість.
Підрахунок рукописів здійснюють за назвами. Кілька варіантів однієї праці
вважають одним рукописом. У фондах II та III категорій значну кількість рукописів
праць малих форм можна зазначати орієнтовно.
Приклад:
Рукописи Я. Д. Кочерги. Оповідання: “Разговоры на понятном языке”;
нариси “Танк лейтенанта Семыкина”; текст радіопередачі “Выполняя
приказ” [1940–1943(?)]. Всього 3.
За незначної кількості рукописів, їх описування можна здійснювати за
хронологічною ознакою, незалежно від жанру. У таких випадках після назви через
дефіс зазначають жанр рукопису.
Спогади анотують окремим рядком за рукописами. У разі, якщо їхня назва
не розкриває зміст, бажано зазначити тему та дати спогадів.
Приклад:
1. Рукописи Івана Ле. “Наливайко” – роман (1937–1952), кіносценарій за
романом “Міжгіря” (1932–1933); новела “Половинчик” (1957).
Спогади про Ф. І. Панфьорова “Пам’яті друга” (1961) та ін. Всього 17.

195
Оригінал рукопису в анотації не обумовлюють. Копійність та співавторство
обумовлюють обов’язково. Зазначати варіанти, редакції та повноту тексту у
путівниках рекомендовано тільки для документів найбільш визначних осіб.
Приклад:
1. Рукописи Г. М. Косинки. Вірш “Крик боротьби” – з помітками
Т. М. Мороз-Стрілець (дружини) (1920); статті: “Мистецтво праці” –
фотокопія з журн. “Вісті Київського губревкому”, “Вічний революціонер” –
машинописна копія з журналу “Більшовик”(1921).
2. Рукописи В. С. Кучера. Романи; фейлетони; нариси і статті: “Боглановские
батареи”(1942), “Крылатый сын Украины”(1943), “Апостол”, “Безсмертя”,
“В кожанці” – у співавторстві з Остапом Вишнею, “Возвращение” (1944).
Щоденники та нотатники анотують окремо, після рукописів
фондоутворювача, зазначаючи їх кількість та хронологічні межі.
Приклад:
1. Дніпровський (Шевченко) Іван Данилович.
Щоденник (1926), нотатники ([1920-і] – 1934).
2. Жолтовський П. М.
Наукові звіти про підсумки роботи етнографічних експедицій на Полісся.
Чорновий автограф. Зшитки (3). [1920-і?].
Автобіографії, автобібліографії та автопортрети анотують окремим рядком із
обов’язковим датуванням.
Приклад:
1. Забіла Наталя Львівна.
Автобіографія (2; 1940, 1948).
2. Ігнатьєва Надія Семенівна.
Автобіографія (1967).
Перша цифра після дужки означає кількість автобіографій (документів), а
цифри після крапки з комою – дати утворення документів, які записують через
кому.
Творчі документи композиторів
Творчими документами композиторів є нотні рукописи.
Рукописи-ноти анотують за жанрами, усередині жанрів за хронологією.
Порядок розміщення праць різних жанрів залежить від характеру творчості
композитора.
У фондах авторів великих музичних форм спочатку анотують симфонії,
опери; у фондах композиторів-піснярів – пісні, романси.
Під час описування нотних рукописів опер, балетів, великих симфонічних
праць необхідно зазначати вид документа – партитура, клавір. У фондах видатних
композиторів також зазначають ступінь завершеності того чи іншого нотного
рукопису: “ескізи”, “уривки” тощо.
Приклад:
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Лятошинський Б. М. Квартет № 4 для двох скрипок, альта і віолончелі.
Ор. 39. Партитура і клавір. Чистовики і чернетки.
У анотаціях до нотних рукописів необхідно зазначати: для опер і балетів –
літературне джерело праці; для пісень, романсів і хорових праць – авторів текстів;
для музики до вистав – театр, у якому здійснено постановку і прізвище режисера.
Підрахунок нотних рукописів здійснюють за назвами музичних праць.
Нотні нотатники анотують окремим рядком після рукописів-нот із
зазначенням їх кількості і дат.
Інші документи (не ноти) анотують за схемою систематизації документів
фонду.
Приклад:
Ревуцький Левко Миколайович.
Документи біографічного характеру: депутатські квитки, посвідчення про
нагородження, мандати делегата з’їздів, конференцій (1928–1957).
Індивідуальна світлина “Л. М. Ревуцький біля Тарасової гори” (м. Канів,
1963).
Творчі документи художників, скульпторів, архітекторів
Творчими документами художників, скульпторів, архітекторів є малюнки та
проектна документація.
Малюнки фондоутворювачів не художників анотують після їхніх рукописів.
Анотування здійснюють за жанровими групами, розташування яких
залежить від характеру творчої діяльності фондоутворювача: ескізи до картин,
портрети й шаржі, ескізи костюмів та декорацій до вистав, ескізи обкладинок,
ілюстрації, заставки до книг тощо. Усередині жанрів праці розміщують за
хронологією.
У анотаціях до ескізів картин зазначають їх назви.
Приклад:
Хвостенко-Хвостов О. В. Пейзажі Києва “Молоді деревця на Трухановому
острові”. Пап., акв.
Під час анотування портретів, шаржів, карикатур зображених осіб
зазначають за алфавітом їх прізвища.
Приклад:
Дружній шарж М. М. Щеглова на І. Л. Муратова. Пап., олівець.
Під час анотування ескізів декорацій, костюмів зазначають назви вистав,
театрів, авторів п’єс.
Приклад:
1. Хворостенко В. В. “Омріяне сонце”, “Моя сім’я”, “Підпасок” та ін. Ескізи
декорацій і костюмів до фільмів.
2. Касторін М. І. Ескізи костюмів і реквізиту до циркових та естрадних
програм (1992–1998).
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Під час анотування ілюстрацій до книг зазначають авторів книг, а також
копійність. Водночас, техніку виконання малюнків не зазначають. Наприкінці
абзацу зазначають загальну кількість малюнків.
Під час анотування архітектурних проектів перераховують найважливіші з
них із зазначенням відповідних дат. Підрахунок проектів здійснюють за об’єктами.
Приклад:
Ескізні креслення Барзиловича С. А. до проекту “Літній льодовий каток”.
Київ. Головний фасад, план-схема. Калька, акв., олів.
Альбоми, зошити, блокноти з малюнками та замальовками анотують
окремим рядком із зазначенням їхньої кількості, дат(-и) та характеру малюнків.
Далі окремим рядком анотують рукописи художників, скульпторів,
архітекторів.
Творчі документи режисерів, акторів, співаків,
артистів естради, цирку
Творчими документами режисерів, акторів, співаків, артистів естради, цирку
є режисерські замітки, ролі з позначками, тексти художніх творів з позначками (у
фондах читців), ноти з позначками (у фондах співаків), ескізи костюмів і декорацій
(у фондах режисерів), фотографії сцен зі спектаклів, фотографії в ролях.
Анотацію документів творчої діяльності діячів театру починають
заголовком: “Документи режисерської діяльності” – для режисерів, “Документи
артистичної діяльності” – для артистів усіх жанрів.
Визначення творчого профілю фондоутворювача допомагає визначити групи
документів і порядок їх розміщення. Усередині груп документи описують за
хронологією.
Під час анотування необхідно зазначати назви вистав, авторів п’єс, театри, з
якими була пов’язана творча діяльність фондоутворювача.
Приклад:
1. Документи творчої діяльності С. Й. Ганапольського. Фотографії робочих
моментів зйомки та кадрів з фільму “Я чекаю тебе”.
2. Л. Л. Синельникова у кіноролях: Катерина (“Тривожне літо”), генеральша
(“Дочка і син”), лаборантка (“Заборонене питання”).
Підрахунок творчих документів акторів і режисерів, як правило, не
здійснюють, за винятком фотографій у ролях і фотографій сцен з вистав, які
завершують розділ творчих документів.
Окремим рядком анотують рукописи режисерів, акторів.
Епістолярій
Листи фондоутворювача та листи до фондоутворювача анотують окремо.
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Адресатів та кореспондентів включають до анотацій за алфавітом прізвищ –
вибірково (за значущістю). Обов’язково уточнюють родинні й сімейні зв’язки
адресатів і кореспондентів із фондоутворювачем.
Кількість листів зазначають у разі, якщо їх більше двох. За наявності двох
листів, їх дати проставляють через кому, більше двох – через дефіс. Наприкінці
кожного абзацу зазначають загальну кількість адресатів і кореспондентів.
Оригінальність листів не обумовлюють, копійність обов’язково зазначають.
Мову листів не обумовлюють. Іноземні прізвища подають в українській
транскрипції. В окремих випадках можливе уточнення змісту листів або пояснення
того чи іншого прізвища.
Приклад:
Листи М. І. Марфієвича до Мінченка Є. О. (дружина). Всього 74 (1935–
1945).
Анотування дарчих написів фондоутворювачу на буклетах, форзацах і
титульних аркушах книг, нот тощо, у складі фонду, подають окремим абзацом так,
як листування.
Приклад:
1. Дарчі написи В.М. Сосюри В. Диденкові (1957), М. Неволі (2; 1956),
Ф. Фединешевцеві (3; 1962), О. Ющенку (1949).
2. Дарчий напис В. В. Брасової, зроблений М. Х. Сназі-Паторжинській на її
запрошенні на творчий вечір.
Наприкінці абзацу зазначають загальну кількість написів.
Документи до біографії фондоутворювача
Типовими тематичними групами документів до біографії фондоутворювача
можуть бути: особисті документи, документи професійної діяльності, документи
службової діяльності, документи громадської діяльності, документи до ювілеїв.
Документи до біографії анотують за тематичними групами (за їх значної
кількості) або за видами документів (якщо їх обсяг незначний). Усередині груп
документи розміщують за хронологією із зазначенням дат документів.
Приклад:
1. Диплом Тютюнника Г. М. про закінчення філологічного факультету
Харківського державного університету (1946), трудові книжки (2; 1946–
1955).
2. Документи про навчання Д. В. Степовика у Київському державному
університеті: повідомлення про зарахування студентом; характеристики,
посвідчення, звіти про проходження дипломної практики, копія диплому.
У складі документів професійної діяльності перераховують афіші, програми,
договори, листи установ тощо.
Під час анотування документів службової діяльності місця роботи
(військової служби) фондоутворювача зазначають за хронологією.
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Документи громадської діяльності анотують за видами документів (листи
установ, афіші, програми) або за темами (участь у творчих організаціях, документи
депутатської діяльності тощо).
Приклад:
Документи про депутатську діяльність І. С. Паторжинського: депутатські
мандати, реєстраційні книжки, заяви громадян і листи виборців, депутатські
запити, клопотання тощо.
До ювілейних документів включають адреси від організацій з нагоди
ювілейних дат, вітальні листи, віншувальні телеграми відомих осіб, які
перераховують за абеткою прізвищ. Дати зазначають після прізвищ.
Приклад:
Вітальні листи й телеграми В. М. Сосюрі з нагоди ювілейних дат (297; 1948–
1965).
Майново-господарські документи
Під час анотування документів майново-господарського
зазначають лише назви групи документів та їх дати.
Приклад:
Майново-господарські документи А. В. Головка.

характеру

Документи про фондоутворювача
До складу документів про фондоутворювача включають рукописи та листи.
Кількість документів не зазначають.
Під час анотування рукописів необхідно зазначити осіб, які писали про
фондоутворювача із датами написання рукописів.
За наявності у фонді особового походження значної кількості вирізок з газет
і журналів зі статтями й замітками про фондоутворювача, їх варто зазначити в
анотації із датами.
Приклад:
Газетні вирізки зі статтями про В. С. Яременка (47; 1941–1967).
Епістолярій до фондоутворювача розташовують за абеткою прізвищ
кореспондентів. Адресатів зазначають, якщо вони загальновідомі.
З офіційних документів про фондоутворювача до анотації включають
найважливіші у хронологічному порядку.
Документи, зібрані фондоутворювачем
Документи, зібрані фондоутворювачем, і документи інших осіб описують
аналогічно документам колекцій.
Образотворчі документи анотують окремо, залежно від їхнього обсягу та
описують у такому порядку: портрети фондоутворювача; фотографії
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фондоутворювача та фотографії, пов’язані з увічненням його пам’яті; фотографії
родичів фондоутворювача, фотографії інших осіб, малюнки різних осіб.
Під час анотування малюнків, зображень фондоутворювача, зазначають
жанр (портрет, карикатура, дружній шарж), прізвище художника, дату виконання й
кількість малюнків (загальне й кожної конкретної особи).
Під час анотування фотографій фондоутворювача зазначають, індивідуальні
вони чи групові; якщо на групових фотографіях зображені відомі особи, їх
перераховують за алфавітом прізвищ. Загальну кількість фотографій
фондоутворювача подають наприкінці перед крайніми датами.
Приклад:
Фотографія Дядиченка Г. К. зі слухачами і викладачами Київського
художнього училища. [поч. 1900-х].
Фотографії, пов’язані з увічненням пам’яті, анотують за тематичними
групами після фотографій фондоутворювача, усередині тематичної групи – за
хронологією. Тематичними групами можуть бути: фотографії поховання
фондоутворювача, вечорів його пам’яті, місць, пов’язаних з його ім’ям. Наприкінці
тематичної групи зазначають загальну кількість фотографій.
Приклад:
Індивідуальні фотографії Гмирі Б. Р. (15; 1920-і –1960-і).
Під час анотування фотографій родичів зазначають кількість фотографій та
їхні дати.
Фотографії різних осіб (з автографами, дарчими написами й без написів)
анотують окремо із зазначенням прізвища осіб-дарувальників, дат написів,
загальної кількості світлин.
Приклад:
Фотографії рідних, знайомих і друзів П. І. Червоного з нерозбірливими
дарчими написами (1953).
В окремих випадках фотографії з автографами можуть включатися до
загального описання фотографій різних осіб із зазначенням : “частина фотографій з
автографами та дарчими написами”.
Малюнки різних художників анотують за алфавітом прізвищ художників.
Ступінь деталізації залежить від значущості документів. Кількість малюнків
обов’язково підраховують. Дати зазначають або наприкінці групи малюнків, або
після прізвищ кожного художника.
Приклад:
Репродукції ілюстрацій Г. Нарбута, виконаних до казок Г. -Х. Андерсена,
І. А. Крилова (10; 1909–1946).
Анотації дарчих написів й автографів на книгах, переданих до фонду
друкованих видань, розміщують після основної частини анотації.
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Цю частину анотації розміщують під заголовком “Дарчі. написи … на
книгах”.
Під час анотування зазначають імена відомих осіб, якими зроблені написи,
дати написів і загальну кількість книг. Назви книг не зазначають (за винятком
унікальних та у разі, якщо вони виконані на виданнях праць фондоутворювача).
Приклад:
Дарчий напис П. А. Загребельного Залаті Ф. Д. на титульному аркуші книги
“Розгін”.
Анотування документів архівних колекцій
Документи колекцій описують у такій послідовності:
• творчі документи (рукописи);
• епістолярій;
• офіційні документи;
• альбоми;
• образотворчі документи.
Рукописи в колекціях анотують залежно від їхньої кількості або за жанровою
ознакою (повісті, оповідання, вірші, статті, доповіді, виступи, спогади,
автобіографії тощо), а усередині груп - за алфавітом прізвищ авторів, або всі
рукописи описують за алфавітом прізвищ авторів.
Дати зазначають або після назви твору, або після прізвища автора.
Епістолярій анотують за алфавітом прізвищ кореспондентів, із зазначенням
лише загальновідомих адресатів, а також кількості листів кожної конкретної особи
й дати листів.
Офіційні документи, як правило, анотують за хронологією, у разі, якщо
можливо виділення тематичних або видових груп документів (афіші, програми,
стенограми, протоколи), їх анотують групами, а усередині груп - за хронологією із
зазначенням дат.
Альбоми описують за алфавітом прізвищ власників із зазначенням виду
альбомів (альбоми з малюнками, альбоми з фотографіями тощо), їхньої кількості,
крайніх дат документів, що містяться в них. За необхідності розкривають зміст
альбомів.
Зображувальні документи описують у такому порядку:
• малюнки – за алфавітом прізвищ художників;
• фотографії – за алфавітом прізвищ зображених осіб.
Групові фотографії анотують окремим рядком. Дату зазначають або після
кожного прізвища, або загальну – наприкінці перерахування.
За умови формування колекції за персональною ознакою з невеликої
кількості документів окремих осіб, анотації укладають окремо на документи
кожної особи (за алфавітом прізвищ), а всередині цих груп – за іншими ознаками.
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На нові надходження документів фондів особового походження відомості
включають до чергового випуску путівника або доповнення до нього.
3.2 Покажчики до фондів особового походження
Визначення щодо необхідності укладання покажчиків до фондів особового
походження має здійснюватися з урахуванням наявної системи довідкового
апарату архіву. Застосування диференційованого підходу щодо вибору покажчика,
означає чітке розуміння його структурно-функціональних і типологічних
особливостей, розмежування його з іншими архівними довідниками.
Застосування диференційованого підходу дозволяє на основі аналізу
документної інформації, структурних особливостей фонду визначити й
обґрунтувати доцільність укладання покажчиків, у яких предметом описування
буде особа (явище, предмет, тема), представлені в описовій статті у формі
предметних понять (предметні покажчики); або фонд, структурна частина фонду,
інші елементи структури – структурні покажчики.
Диференційований підхід до предмета описування під час підготовки
покажчиків до фондів особового походження базується на всебічному вивченні
життєдіяльності фондоутворювача.
Описова стаття будь-якого виду покажчика включає обов’язкові та
допоміжні елементи. Елементи описання поділяють на ідентифікаційні (довідкові)
та інтелектуальні (змістовні), що називають або розкривають та пояснюють
поняття описової статті.
Набір обов’язкових елементів містить необхідну й достатню інформацію про
об’єкт описування (мінімально достатню).
До обов’язкових елементів описової статті покажчика входять:
• найменування предмета у формі предметного поняття;
• назва архіву;
• назва фонду;
• номер фонду;
• номер опису;
• номер справи (одиниці зберігання);
• номер аркуша (номери аркушів) справи.
Набір додаткових елементів під час укладання тих або інших видів
(різновидів) покажчика може бути різним і залежить від цільового призначення
покажчика.
За структурою рубрик, наявності або відсутності в складі описової статті
додаткових елементів, покажчики поділяють на глухі та анотовані, а останні - на
повні та короткі.
Іменний покажчик містить прізвища, імена, псевдоніми, прізвиська,
біографічні довідки, пошукові дані документів (назва архіву; назва фонду; номер

203
фонду; номер опису; номер справи (одиниці зберігання); номер аркуша (номери
аркушів) справи.
Подвійні прізвища вносять до покажчика без інверсії.
Іноземні прізвища передаються в українській транскрипції, причому частки
що в є них, наводяться після прізвищ та ініціалів.
На відміну від глухих покажчиків, що включають короткі пояснення,
доповнення, визначення та мають у складі описової статті лише назву предметного
поняття й пошукові дані, покажчики повні (розгорнуті), крім обов’язкових
елементів, включають ще й додаткові, у вигляді коротких характеристик-анотацій,
які у розгорнутому вигляді репрезентують інформацію про предметне поняття.
3.3. Огляд архівного фонду особового походження
Огляд архівного фонду особового походження є прикладом однорівневого
описання, оскільки об’єктом описання та рівнем описання виступають документи
тільки одного фонду. Огляд складається з біографії фондоутворювача,
характеристики документів і довідкового апарату. Склад елементів описання
визначається упорядниками залежно від ступеня інформативності документів
фонду та значущості ролі особи фондоутворювача.
Огляд фонду особового походження повинен містити індивідуальні
характеристики документів, які в основній частині огляду сполучають із груповими
характеристиками, що в свою чергу включають узагальнені відомості про зміст як
невеликих груп документів, так і значних за обсягом документальних комплексів.
Індивідуальні й групові характеристики повинні обов’язково містити точні
характеристики зони ідентифікації (пошукові дані):
• в індивідуальних – назву архіву, номер фонду, номер справи (одиниці
зберігання), номери аркушів;
• у групових характеристиках – назва архіву, номер(и) фонду(фондів),
номер(и) справ.
До складу довідкового апарату необхідно включити переліки документів
фонду, що зберігаються в інших архівах, особливо у бібліотеках і музеях, а також
списки окремих справ і документів інших фондів архіву, що містять відомості про
конкретного фондоутворювача (зона інформації про споріднені документи).
До бібліографії включають найважливішу літературу з історії
фондоутворювача та історії фонду.
РОЗДІЛ 4 ОБЛІК ДОКУМЕНТІВ ФОНДІВ ОСОБОВОГО ПОХОДЖЕННЯ
ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ЗБЕРЕЖЕНОСТІ
§ 1 Особливості обліку документів особового походження
1.1 Облік документів
Облік документів – це визначення та відображення в спеціальних облікових
документах кількості, складу і стану документів в облікових одиницях.
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Облік документів особового походження має особливості, зумовлені
специфікою комплектування та динамічністю складу, а саме:
• надходженням документів до держархіву у неописаному вигляді;
• надходженням документів до одного фонду з різних джерел
комплектування;
• практично необмежений у часі період комплектування (до вже
сформованого фонду можуть надійти нові документи);
• нерівномірна кількість надходження документів (від окремих документів
до цілих документальних комплексів).
У зв’язку із зазначеними особливостями під час процесу комплектування
можуть змінюватись умови фондування, хронологічні межі документів фонду,
категорія фонду.
Зазначені чинники зумовлюють певні особливості, що виникають під час
обліку документів фондів особового походження. До основних з них відносять:
• здійснення оперативного обліку;
• одночасний облік описаних одиниць зберігання (справ) та документів,
що пройшли лише первинне розбирання;
• облік документів, віднесених до різних хронологічних проміжків часу
у межах одного фонду.
Облік документів особового походження забезпечується веденням основної і
допоміжної облікової документації та документів оперативного характеру, в яких
фіксуються зміни у складі, обсязі та стані фондів.
До основних облікових документів фондів особового походження
належать:
• книга обліку надходжень документів на постійне зберігання
(див. Додаток 25 Основних правил);
• список фондів (див. Додаток 26 Основних правил);
• анотований перелік унікальних документів (див. Додаток 9 Основних
правил);
• аркуш фонду (див. Додаток 27 Основних правил);
• архівний опис;
• реєстр описів (див. Додаток 28 Основних правил);
• інвентарна книга обліку документів, що мають у зовнішньому
оформленні або у додатку до них матеріальні цінності (див. Додаток
29 Основних правил);
• книга обліку надходжень страхового фонду та фонду користування
(див. Додаток 30 Основних правил);
• опис страхового фонду (див. Додаток 19 Основних правил);
• відомості про зміни у складі та обсязі фондів станом на 01.01.______р.
(див. Додаток 33 Основних правил);
• картка фонду (див. Додаток 34 Основних правил).
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Для обліку кількості аркушів у справі укладають: аркуш-засвідчувач справи
(див. Додаток 31 Основних правил) та внутрішній опис документів справи для
обліку у справі унікальних та інших видів документів (див. Додаток 33 Основних
правил).
До допоміжних облікових документів відносять:
• книга обліку приймання на депоноване зберігання;
• паспорт архівосховища;
• книга обліку видавання документів з архівосховища;
• книга обліку видавання документів у тимчасове користування;
• книга і картотека обліку вибуття документів;
• книга та картотека руху фондів, описів справ, документів;
• книга (картотека) обліку документів з конфіденційною інформацією;
• книга (картотека) обліку документів з особливими умовами доступу;
інші документи, визначені Інструкцією з обліку документів в архіві.
Основні та допоміжні облікові документи забезпечують всебічний облік
документів фондів особового походження на етапах зберігання та використання.
Підставою для внесення відомостей до основних і допоміжних облікових
документів є документи оперативного характеру. Оперативні документи
забезпечують облік документів на етапі комплектування, наукового описування та
збереження. Оперативні документи складаються у відповідних структурних
підрозділах архіву і передаються до підрозділу обліку у порядку, визначеному
Інструкцією з обліку документів в архіві.
Неописані документи, тобто ті, що знаходяться у розсипу, обліковують у
неописаних (умовних) справах, документах і аркушах.
Документи особового походження, що пройшли тільки первинне
описування, обліковують у неописаних справах.
Для документів з паперовим носієм основними обліковими одиницями є
архівний фонд, справа.
Для документів зі спеціальним носієм основними обліковими одиницями є
одиниця зберігання та одиниця обліку.
В одиницях обліку документи обліковуються за комплектами і видами;
науково-технічні документи – за групами і комплексами.
1.1.2 Методика ведення основних облікових документів
Після проведення експертизи цінності та затвердження акта прийманняпередавання документів особового походження за описом первинного розбирання
на засіданні ЕПК держархіву, документи знімають з попереднього обліку в Книзі
попередньої реєстрації приймання документів особового походження (відділ
формування НАФ, див. Додаток 13) і реєструють у книзі обліку надходжень
документів на постійне зберігання .
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Підставою для здійснення відповідного запису у книзі обліку надходжень є
акт приймання-передавання документів та договір дарування (купівлі-продажу),
підписаний обома сторонами після винесення ЕПК рішення щодо доцільності
внесення документів особового походження до НАФ та подальшого приймання на
постійне зберігання до держаної архівної установи.
Книга обліку надходжень
Під час заповнення відповідних граф книги обліку надходжень необхідно
чітко зазначати, від кого надходять документи (прізвище, ім’я та по батькові
фізичної особи або повну назву юридичної особи). У разі, якщо власник документів
особового походження скористався послугами іншої особи під час передавання
документів, у книзі обліку надходжень про це також обов’язково зазначають.
У разі, якщо документи надходять з-за кордону, необхідно зазначати країну,
з якої вони надійшли.
У книзі обліку надходжень обов’язково зазначають номер і дату протоколу
засідання ЕПК, дату та номер акта приймання-передавання, дату і номер
підписання договору дарування (купівлі-продажу).
Реєстраційним номером акта приймання-передавання документів є
порядковий номер надходжень, незалежно від складу і виду документів у межах
кожного календарного року.
Видання та музейні предмети, що надходять до архіву у складі фондів
особового походження, одночасно реєструють у відповідних допоміжних
облікових документах (книзі надходжень музейних предметів (друкованих видань),
сумарного обліку музейних предметів (видань), інвентарного обліку музейних
предметів (видань).
У разі надходження значної кількості друкованих видань і/або музейних
предметів у книзі обліку надходжень (наприклад, для ЦДАМЛМ України) доцільно
вводити відповідні підпункти (видання, музейні предмети) у графі “Кількість”.
Якщо частка таких надходжень мінімальна, то їх кількість можна зазначати у графі
“Примітки” книги обліку надходжень.
Фотодокументи з паперовим носієм (у т. ч. фотопозитиви, фотоальбоми), що
надійшли у складі документів фонду особового походження, реєструють у складі
цих фондів як документи з паперовим носієм. Для документів зі спеціальними
носіями зазначають наявність супровідної документації.
У графі “Короткий зміст та характеристика стану документів”
зазначають ступінь упорядкування документів, склад документів за типами та
видами (творчі, листування, біографічного характеру тощо) з переліком
найцінніших.
Книга обліку надходжень прошнуровується, аркуші пронумеровуються.
Наприкінці книги укладають засвідчувальний запис, який скріплюється печаткою
та підписом керівника архіву.
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Список фондів
Підставою для заповнення, а також внесення змін і доповнень до Списку
фондів є рішення ЕПК держархіву, на підставі якого: відкривають новий фонд,
затверджують його назву та встановлюють категорію; укладають договори; акти
приймання-передавання, акти наукового описання документів тощо.
Порядковий номер запису у списку фондів є обліковим номером фонду і
складовою частиною його архівного шифру та архівних шифрів належних до нього
документів. До об’єднаного архівного фонду додається індекс “о.а.ф.”
У списку фондів у графі “Назва фонду” записують назву фонду,
затверджену рішенням ЕПК. Щорічно, станом на 1 січня поточного року у списку
фондів укладають підсумковий запис щодо кількості фондів, що надійшли і вибули
протягом року, а також перераховують номери всіх переданих (вибулих),
об’єднаних та вільних фондів.
Аркуш фонду
Під час першого надходження на кожний фонд укладають аркуш фонду. У
ньому обліковують всі документи фонду, у т. ч. й неописані. Під час заповнення
аркуша фонду необхідно враховувати, що у графі “Дата першого надходження
фонду” зазначають дату першого надходження документів фонду до архіву,
відповідно до запису, зробленого у книзі обліку надходжень; у графі “Дата
надсилання картки до вищого архівного органу” – рік надсилання (наступний за
роком утворення фонду); у графі “Категорія фонду” – категорію фонду, зазначену
у рішенні ЕПК; у графі “Місце знаходження фонду” – назву архіву, в якому
постійно зберігається фонд.
У графі “Крайні дати кожної назви фонду” для архівних фондів особового
походження
зазначають
число,
місяць,
рік
народження
і
смерті
фондоутворювача/колекціонера або фондоутворювачів, якщо їх декілька.
Для об’єднаних архівних фондів в цій графі зазначають найбільш ранню
дату народження і найбільш пізню дату смерті будь-кого з фондоутворювачів.
Для архівних колекцій і зібрань (сформованих архівом) вказують рік
створення колекції.
Відомості у таких графах аркуша фонду як назва, хронологічні межі та
категорія можуть змінюватись залежно від перероблення раніше укладених описів
та внаслідок поповнення фонду новим надходженням документів.
В аркуші фонду фіксують усі реальні надходження описаних і неописаних
документів до архіву, а також збільшення (зменшення) кількості облікових
одиниць фонду внаслідок проведення в архіві окремих видів робіт (укладання
нових або перероблення раніше укладених описів, звіряння облікових документів,
перевіряння стану наявності тощо).
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Усі надходження неописаних документів фіксують у графі “Облік
неописаних документів” аркуша фонду, починаючи з дати запису. У графі
“Надходження” зазначають назву документа (-ів), номер і дату договору, актапідстави надходження та кількість переданих документів. У графі “Наявність
(залишок)” – сумарна кількість неописаних документів у фонді в цілому. Усі
кількісні показники записують у відповідних облікових одиницях.
Після укладання архівного опису, розгляду і затвердження його на ЕПК та
подальшого підписання керівником архівної установи документи на підставі
відповідних актів, документи знімають з обліку в розділі “Облік неописаних
документів”, роблять відповідний запис у графі “Вибуття” і беруть на облік в
розділі “Облік описаних документів” аркуша фонду.
Усі надходження описаних документів обліковують у розділі “Облік
описаних документів” аркуша фонду. Усі кількісні показники записують у
відповідних облікових одиницях.
Описи, до яких внесено значну кількість справ, можна поділяти на окремі
томи. До одного тому у фондах особового походження вносять один або декілька
послідовно розміщених і завершених розділів з обраної схеми систематизації
документів фонду.
Для об’єднаних архівних фондів особового походження, колекцій, утворених
в архіві за спільною ознакою характеру діяльності фондоутворювачів,
рекомендується укладати аркуші підфондів на документи всіх фондоутворювачів та
загальний аркуш фонду на об’єднаний архівний фонд в цілому.
Записи в аркуші підфонду здійснюють під час кожної зміни у складі та
обсязі, віднесених до нього документів, а в аркуші фонду об’єднаних архівних
фондів (колекцій) – в кінці кожного року фіксують сумарну кількість документів,
що надійшли і вибули протягом року.
Аркуші підфондів кожного об’єднаного архівного фонду розміщують в
алфавітному порядку прізвищ фондоутворювачів і зберігають разом.
Аркуші фондів зберігають у порядку номерів фондів у папках з клапанами.
Картка фонду
Для встановлення наявності та оперативного пошуку в архіві того чи іншого
фонду (або під фонду/складової об’єднаного фонду), паралельно з обліковими
базами, створеними в електронному форматі, укладають картковий покажчик до
аркушів фондів із зазначенням номерів і назв фондів.
Картку фонду особового походження укладають на кожний фонд, що вперше
надійшов до архіву, і заповнюють на підставі аркуша фонду станом на 1 січня
кожного року.
У разі, якщо назва фонду складається з прізвища, псевдоніма (-ів), набраних
прізвищ фондоутворювача тощо, картку фонду укладають в кількох примірниках:
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на назву фонду, офіційно затверджену рішенням ЕПК та відсильну картку на кожне
прізвище (псевдонім тощо), що стоїть у дужках.
Для колекцій особового походження картки фонду укладають на прізвище
колекціонера і назву колекції.
Для об’єднаних архівних фондів картки фонду укладають на кожного
фондоутворювача, які включені до об’єднаного архівного фонду та об’єднаний
архівний фонд у цілому.
Картки підфондів кожного об’єднаного архівного фонду розміщують у
алфавітному порядку прізвищ фондоутворювачів і зберігають разом за карткою,
укладеною до фонду в цілому.
Картки, укладені до фондів особового походження, систематизують за
абеткою прізвищ фондоутворювачів, архівні колекції – за абеткою прізвищ
колекціонерів та назвою колекцій.
Архівний опис
За архівним описом ведеться поодиничний і сумарний (в межах опису) облік
внесених до нього справ (реєстраційне описування). До архівного опису,
укладеного до документів особового походження, вносять всі типи і види
документів, незалежно від носія інформації.
Порядкові номери, надані описам за аркушем фонду, є їх обліковими
номерами і складовими їх шифрів.
Архівний опис схвалюють на засіданні відповідним рішенням ЕПК, а згодом
передають на ознайомлення директору держархіву та подальше затвердження.
Архівний опис укладають у чотирьох примірниках Перший примірник
архівного опису – передають до структурного підрозділу, що веде облік
документів, другий і третій – за книгою приймання-передавання архівних описів
передають до підрозділів/відділів використання інформації документів (читальний
зал) та забезпечення збереженості (відповідного архівосховища). Четвертий –
фондоутворювачу або власнику, який передав ці документи на державне зберігання
(під розписку).
Архівні описи переплітають, аркуші нумерують. Наприкінці кожного
примірника опису (тому), за останньою описовою статтею роблять підсумковий
запис (можна використовувати спеціальний штамп), у якому цифрами й у дужках
прописом зазначають кількість внесених до опису (тому) справ (одиниць
зберігання), кількість аркушів опису (у т. ч. літерних), дату його укладання, посаду
й прізвище укладача, посаду й прізвище особи, що передала документи до
архівосховища та прийняла їх (див. Додаток 22).
Знищення всіх старих описів після їхнього переукладання заборонено. Один
з примірників переукладених описів включають окремою справою за останнім
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номером до нового опису, а всі інші – знищують за актом про вилучення для
знищення документів, що не підлягають зберіганню (Додаток № 7 Основних
правил).
Реєстр описів
Облік архівних описів здійснюється в реєстрі описів. До графи “№ з/п”
реєстру описів вносять інвентарний номер опису. В графі “Дата” проставляють
дату внесення архівного опису до реєстру описів.
Справа фонду
На кожний новостворений фонд започатковують справу фонду. До справи
фонду вносять документи, що стосуються історії формування і зберігання фонду та
використання архівної інформації:
•
біографічна довідка про
фондоутворювачем (власником);

фондоутворювача;

листування

з

•
акти, договори, розписки; виписки з протоколів засідання ЕПК зі
змінами у назві, складі й обсязі фонду (у тому числі віднесення документів
до категорії унікальних); особливі умови доступу, а також результати
перевірки наявності та стану документів; робочі інструкції, інші методичні
рекомендації з укладання схеми систематизації документів фонду;
довідкового апарату до нього тощо;
•
акти про каталогізацію документів фонду та внесення інформації до
баз даних; копії характеристики фонду, укладені для путівника (довідника);
•
відомості про користування документами фонду тощо.
Для об’єднаного архівного фонду особового походження, створеного за
ознакою характеру діяльності фондоутворювачів, справа фонду складається зі
справ усіх його підфондів.
Облік документів особового походження з конфіденційною інформацією та
документів, доступ до яких обмежений їх власниками, здійснюється у допоміжних
облікових документах – книгах та картотеках довільної форми або у відповідних
облікових базах даних екранного формату. Обов’язковим елементом облікового
запису є: пошукові дані документів, форма обмеження, період обмеження,
документ-підстава для обмеження. Усі відомості про такі документи подаються до
відділу забезпечення збереженості та до читальної зали (сектору користування
документами архіву).
Облік унікальних документів, вибуття документів, документів, що мають у
своєму зовнішньому оформленні або в додатку до них матеріальні цінності
здійснюють відповідно до “Основних правил роботи державних архівів України”.
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1.2. Облік видань, музейних предметів
1.2.1 Облік видань
Під час організації обліку бібліотечного фонду керуються відповідними
стандартами та інструкціями з бібліотечної справи.
Основними одиницями обліку для всіх видів видань, окрім газет, є
примірник і назва. Основною одиницею обліку для газет є річний комплект, а
додатковою – підшивка.
Друковані видання з великою кількістю рукописних нотаток
фондоутворювача або інших маргіналій включаються до архівних фондів як
документи і до бібліотечного фонду не передаються.
Облік видань, що надійшли до архіву разом з документами, здійснюється за
основними (книги сумарного та інвентарного обліку) та додатковими обліковими
документами (книги обліку надходжень документів на постійне зберігання).
У книзі обліку надходжень документів на постійне зберігання, в актах
приймання-передавання документів на постійне зберігання у графі “Примітки”
зазначають інвентарні номери видань за порядковим номером книги інвентарного
обліку.
Під час укладання опису архівного фонду, до якого входять видання, їх
вносять до окремого переліку у вигляді додатку із зазначенням інвентарних
номерів, авторів, назв, вихідних даних та кількісних характеристик. Додаток
супроводжують підсумковим записом про загальну кількість назв і примірників,
внесених до нього видань. Перелік засвідчує особа, відповідальна за облік.
У разі вибуття за відповідним актом внесених до додатку видань, у графі
“Примітки” проставляють штамп “Вибуло” (або роблять відповідний запис
“Вибуло”) і укладають новий підсумковий запис.
Усі акти, що фіксують рух видань, прийнятих разом з документами (акти
приймання на постійне зберігання; акти – підстави для зняття з обліку; акти
видавання у тимчасове користування за межі архіву тощо), зберігають у справі
відповідного архівного фонду.
1.2.2 Облік музейних предметів
Облік музейних предметів (комплексів) в архіві здійснюється на засадах,
визначених для обліку музейних цінностей в державних музеях.
Облік музейних предметів, що надійшли до архіву разом з документами,
здійснюють у основних та додаткових облікових документах – книзі обліку
надходжень документів на постійне зберігання (див. Додаток 26, 27, 28).
У книзі обліку надходжень документів на постійне зберігання, в актах
приймання-передавання документів на постійне зберігання у графі “Примітки”
зазначають інвентарні номери музейних предметів за порядковим номером книги
інвентарного обліку.
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Під час укладання опису архівного фонду, до якого входять музейні
предмети, їх вносять до окремого переліку у вигляді додатку із зазначенням
інвентарних номерів, назви, зовнішнього вигляду, техніки виконання, розміру
тощо). Додаток супроводжують підсумковим записом про загальну кількість назв і
примірників, внесених до нього предметів. Перелік засвідчує особа, відповідальна
за облік. У разі вибуття за відповідним актом, внесених до додатку музейних
предметів, у графі “Примітки” проставляють штамп “Вибуло” (або роблять
відповідний запис “Вибуло”) і укладають новий підсумковий запис.
Усі акти, що фіксують рух музейних предметів, прийнятих разом з
документами (акти приймання на постійне зберігання; акти – підстави для зняття з
обліку; акти видавання у тимчасове користування за межі архіву тощо),
зберігаються у справі відповідного архівного фонду.
§ 2 Забезпечення збереженості документів, музейних предметів та друкованих
видань, що надійшли до архіву у складі фонду особового походження
2.1 Забезпечення збереженості документів особового походження як
складової НАФ полягає у дотриманні оптимальних умов та режимів їх зберігання і
організації спеціальних заходів з метою підтримання у часі фізико-хімічних
характеристик носіїв документів, забезпечення їх цілісності і запобігання
пошкодженням і втратам.
Забезпечення фізичної збереженості документів особового походження
здійснюється у відповідності до “Основних правил роботи державних архівів
України” та вимог стандартів: ГСТУ 55. 001-98 “Документи з паперовими носіями.
Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги”;
ГСТУ 55. 002-2002 “Фотодокументи. Правила зберігання Національного архівного
фонду. Технічні вимоги”; ГСТУ 55. 003-2003 “Кінодокументи. Правила зберігання
Національного архівного фонду. Технічні вимоги”; ДСТУ 4447:2005
“Фотодокументи. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні
вимоги”; НАПБ Б. 01. 006-2003 “Правила пожежної безпеки для державних
архівних установ України”.
Особливістю організації зберігання документів особового походження є те,
що їх неможливо уніфікувати за розмірами (документи з паперовим носієм
інформації), розміщенням тексту, якістю основи носія, способом відтворення
інформації. Відтак, забезпечення фізичного збереження документів особового
походження вимагає дотримання таких умов:
–
документи особового походження не переплітають і не підшивають;
–
документи з паперовим носієм вкладають у м’які папки, виготовлені з
тонкого безкислотного картону з клапанами відповідно до розміру
документів і розміщують у картонних коробках;
–
документи малих форматів (візитні картки, листівки, світлини)
вкладають в окремі конверти (не більше 5-ти документів в один конверт) і
перекладають мікалентним папером;
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–
документи особового походження зберігають у картонних коробках
тільки в горизонтальному положенні;
–
великоформатні документи (афіші, дипломи, малюнки, ескізи тощо)
вкладають спершу у тверді папки відповідного формату і розміщують
окремо від основного фонду на спеціально обладнаних стелажах;
–
твори образотворчого мистецтва (усіх форматів) повинні зберігатися у
розгорнутому вигляді, тобто без перегинання, у твердих папках великих
розмірів або коробках відповідного розміру (30х50 см – мала, 50х75 см –
середня, 70х100 см – велика) на полицях. Відстань між папками не повинна
перевищувати 15–20 см. Для запобігання загрози тиску на документи та їх
пошкодження в стосі повинно бути не більше однієї – двох папок великого
формату, 4–5 – малого і середнього формату;
–
у разі якщо розмір документа (креслення, плакату, карти) більший, ніж
розмір найбільшої папки, його дозволено зберігати у складеному вигляді;
–
у разі, якщо великі плакати (креслення) склеєні з кількох частин, їх
можна розмонтувати, але за умови, що вони будуть зберігатись в одній
папці;
–
твори образотворчого мистецтва з лицьової сторони перекладають
мікалентним папером, а поверх всіх малюнків, ескізів, у папці кладуть
захисний аркуш – картон. У папці повинно бути не більше 10-ти малюнків
однакового розміру. Клапани папок повинні бути великими, щоб щільно
закривати документи;
–
малюнки, ескізи під час зберігання повинні завжди лежати лицьовою
стороною догори;
–
твори образотворчого мистецтва, написані вуглиною або пастеллю,
можна зберігати під склом (оргсклом) у вертикальному положенні. Це
єдиний випадок зберігання документів у вертикальному положенні;
–
покрита фарбою поверхня малюнка не повинна торкатися скла, для
чого по краях твору підкладають картонні, коркові або дерев’яні прокладки;
–
малюнки, виконані олівцем, не закріплюють ніяким хімічним
розчином. Реставрація гравюр і малюнків здійснюється виключно
фахівцями-реставраторами;
–
фотодокументи з паперовою основою (фотопозитиви) зберігають у
захисних папках, виготовлених з безкислотних сортів паперу. Фотопозитиви
у фотоальбомах додатково захищають тонкими прокладками з відповідних
сортів мікалентного паперу;
–
кінодокументи та мікрофільми оформлюють захисними ракордами,
намотують на сердечники фотографічним шаром назовні і зберігають у
металевих коробках;
–
відеодокументи зберігають у захисному футлярі з пластмаси або
картону;
–
компакт-диски зберігають у захисному футлярі з пластмаси або паперу
і зберігають у картонних коробках.
Унікальні документи, що мають у зовнішньому оформленні або у додатках
до них матеріальні цінності, та документи з конфіденційною інформацією або
особливими умовами доступу підлягають зберіганню у сейфі.
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Неописані або описані за первинним розбиранням документи особового
походження підлягають тимчасовому зберіганню в окремих проміжних
архівосховищах. У разі відсутності в архіві вільних площ ці категорії документів
можна зберігати у відокремлених частинах відповідних загальних сховищ.
Документи особового походження з паперовим носієм під час видавання зі
сховищ підлягають обов’язковому поаркушному перегляданню співробітником
відповідного відділу державної архівної установи.
Планове перевіряння наявності та фізичного стану документів особового
походження, створення та організація зберігання страхового фонду і фонду
користування здійснюється у відповідності до “Основних правил роботи
державних архівів України”.
2.2 Забезпечення збереженості музейних предметів та друкованих видань, що
надійшли до архіву у складі архівного фонду особового походження
2.2.1 Друковані видання.
Зберігання друкованих видань з особових фондів здійснюється окремими
комплексами у порядку інвентарних номерів.
Книги з автографами зберігаються окремо від основного фонду також у
порядку інвентарних номерів з індексом “а”.
Особисті бібліотеки зберігаються окремо від основного фонду і розміщують
за абеткою прізвищ авторів або назвою видань.
Заходи по забезпеченню збереження друкованих видань здійснюються
відповідно до основних правил роботи в державних архівах .
2.2.2 Музейні предмети
Зберігання музейних предметів здійснюється окремо від архівних
документів. Музейні предмети зберігаються в музейних сховищах. Ці сховища
повинні бути обладнані під конкретні окремі предмети. Класифікація сховищ
здійснюється за типами джерел, видами матеріалів, з яких зроблені музейні
предмети, наприклад, живопис, музичні інструменти.
Зберігання музейних предметів здійснюється на підставі “Основних правил
роботи державних архівів України” та правил, встановлених для музеїв, зокрема
“Инструкции по учету и хранению музейных ценностей из драгоценных металлов и
драгоценных камней, находящихся в государственных музеях и культурнопросветительских учреждениях СССР” (М., 1984)
РОЗДІЛ 5 КОРИСТУВАННЯ АРХІВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ ОСОБОВОГО
ПОХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ,
ЩО МІСТИТЬСЯ В НИХ
§ 1 Основні принципи користування документами
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Відповідно до Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні
установи” всі документи, що надходять на постійне зберігання до державних
архівів, є складовою НАФ і стають об’єктами використання. Власники документів
особового походження можуть обумовлювати в договорі особливості їх
використання. Архівна установа, керуючись чинним законодавством і умовами
договору, повинна забезпечити збереження інформації, яка не підлягає
оприлюдненню і може нанести шкоду особистим інтересам фондоутворювачів та
інших осіб. Як правило, під час передавання документів їх власник
(фондоутворювач) у письмовій формі повідомляє, які саме відомості не підлягають
розголошенню, які документи можна використовувати тільки з його особистого
дозволу або дозволу спадкоємців. Правовий статус такої конфіденційної інформації
визначається Законом України «Про інформацію», зокрема, до конфіденційної
інформації про особу належать такі відомості про людину: освіта, сімейний стан,
релігійність, стан здоров’я, дата й місце народження, майновий стан та інші
персональні дані. Причому, наведений перелік конфіденційної інформації не є
вичерпним. Доступ до таких документів може бути наданий з дозволу конкретної
фізичної особи, а в разі її смерті – з дозволу її спадкоємців.
Умови використання документів особового походження детально
фіксуються у договорах дарування чи купівлі-продажу. З урахуванням чинного
законодавства термін обмеження користування документами особового
походження не повинен перевищувати 75 років з моменту їх створення. З метою
нерозповсюдження інформації, яка стосується окремих сторін особистого життя
фондоутворювачів, членів його родини або третіх осіб, і яка з тих чи інших причин
не була обмежена у використанні власником особистого архіву, держархів має
право самостійно обмежити використання інформації відповідних документів. До
такої інформації відносяться відомості про:
• стан здоров’я, сімейні, особисті (у т.ч. інтимні) стосунки;
• обставини народження, усиновлення;
• одруження (розлучення);
• особисті звички і нахили;
• майновий стан, джерела існування (доходи);
• діяльність, що містить комерційну таємницю;
• інтелектуальну власність (авторське право, винахідництво, патентне
право тощо);
• факти, розголошення яких створює загрозу особистої безпеки, безпеки
членів сім’ї, інших родичів, третіх осіб тощо;
• участь у якості свідка або підсудного в рамках діяльності судовослідчих органів.
Справи з документами, у яких зафіксовані такі відомості, як правило, мають
відповідні позначення. Виявлення таких документів здійснюється на всіх етапах
роботи з документами особового походження.
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У разі передавання за договором до державних архівних установ документів,
внесених до Національного архівного фонду, що не належали державі,
територіальним громадам, умови подальшого користування ними визначаються з
колишніми власниками зазначеним договором. Зазначений порядок може бути
встановлено також у випадках передавання документів на зберігання без зміни
права власності на них.
1.1 Документи з особливими умовами доступу
У разі передавання за договором до архіву на постійне зберігання документів
особового походження умови подальшого користування ними визначаються з
колишніми власниками договором-дарування або купівлі-продажу. Вони можуть
закрити доступ до фонду на певний період або закрити частину документів фондів.
Приймаючи на себе зобов’язання, обумовлені під час підписання договору, архів
повинен неухильно їх виконувати.
Доступ до документів, що є об’єктами авторського і суміжних прав та права
інтелектуальної власності, надається на загальних підставах, якщо інше не
передбачене письмовими розпорядженням суб’єкта права (фондоутворювача чи
іншої особи) або його спадкоємців.
§ 2. Основні форми використання документів особового походження
2.1 Тематичне виявлення документів особового походження.
Підготовка інформаційних довідок за запитами зацікавлених юридичних та
фізичних осіб
До основних форм використання документів особового походження
відносять:
•
ініціативне інформування архівної установи громадськості, органів
державної влади, інших юридичних осіб про склад і зміст документів
особового походження (підготовка документів для оприлюднення
інформації, що міститься в них, у ЗМІ, у т. ч. електронних);
•
виконання запитів генеалогічного та соціально-правового характеру;
•
підготовка інформації за ініціативою архівної установи про фонди і
документи особистого архіву для юридичних осіб;
•
підготовка інформації за запитами юридичних і фізичних осіб
(тематичні запити) тощо;
•
експонування документів або їх копій на виставках;
•
підготовка збірників документів, статей та інших публікацій;
•
демонстрація документів під час проведення наукових конференцій,
круглих столів, наукових читань, прес-конференцій, лекцій, екскурсій, інших
наукових та інформаційних заходів;
•
надання копій або оригіналів документів для користування у читальній
залі архіву;
•
в окремих випадках – видавання документів у тимчасове користування
зацікавленим установам, організаціям, підприємствам за межами архіву.
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Підготовку інформації за ініціативою архівної установи та за запитами
юридичних і фізичних осіб здійснюють на підставі тематичного виявлення
документів, яке супроводжують опрацюванням енциклопедичних видань,
довідників, монографій, статей, рецензій тощо.
Тематичне виявлення документів здійснюють у такій послідовності:
•
вивчення теми за опублікованими джерелами інформації та
електронними ресурсами;
•
встановлення хронологічних меж теми;
•
розроблення алгоритму пошуку інформації за довідковим апаратом
архівної установи;
•
укладання списку фондів особового походження, документи яких
дозволяють розкрити обрану тему;
•
укладання переліку документів за визначеною темою з посиланням на
номер і назву фонду, номери одиниць зберігання, назви одиниць зберігання
тощо;
•
підготовка інформаційного листа до тематичного переліку документів.
На підставі укладеного переліку документів подальший поглиблений пошук
інформації за довідковим апаратом архівної установи передбачає опрацювання:
•
систематичного каталогу
•
іменного каталогу
•
довідників по фондах архівів
•
описів документів особових та інших фондів архіву
•
тематичних оглядів фондів
•
тематичних переліків
Список фондів архіву, за якими можна розкрити тему, укладають на підставі
відомостей довідкового апарату архіву. Інформацію у списку фондів подають за
номерами фондів у порядку їх зростання.
Перелік документів, за якими розкривається заявлена тема, може мати кілька
варіантів систематизації інформації. Насамперед, це залежить від кількості
документів, включених до переліку. За наявності незначної кількості документів,
їх розміщують у хронологічній послідовності.
У разі, якщо до переліку документів залучено значну кількість архівних
джерел, документи можна систематизувати за підтемами і фондовими групами з
урахуванням хронологічної послідовності документів у рамках кожної підтеми
фондової групи.
Книги, журнали і газети, що включені до переліку, складають самостійну
групу, яку розміщують останнім розділом.
Тематичний перелік оформлюють текстовим або табличним способом з
обов’язковим зазначенням:
• назва архівну
• номер і назва фонду
• номер опису
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•
•
•
•

номер справи (одиниці зберігання)
назва документа
дата документа
порядковий номер аркушу/ів.

У разі систематизації інформації документів у тематичному переліку за
фондами, назву і номер фонду зазначають у заголовку до групи документів фонду.
В інформаційному листі до переліку документів стисло розкривають
процес пошуку джерел та їх відбору, інформативність довідкового апарату архіву
та характеризують повноту розкриття теми.
У разі, якщо архівна установа не володіє достатньою кількістю джерел за
заявленою темою, про це зазначають у відповідному документі (довідка, доповідна
записка).
Якщо тематичне виявлення документів не обмежене межами однієї архівної
установи, рекомендовано звертатися до інших архівів, музеїв, бібліотек, де можуть
зберігатися необхідні документи особового походження.
2.2 Ініціативне інформування (підготовка ініціативної інформації)
Ініціативне інформування юридичних і фізичних осіб архівна установа
здійснює з метою організації активного використання документів архіву,
привернення уваги дослідників до нових надходжень документів особового
походження, інформаційного забезпечення різних галузей науки і культури,
формування попиту на інформаційні ресурси.
Інформаційний лист про нові фонди і надходження, як правило, укладають
після науково-технічного опрацювання фонду і надсилають зацікавленим
організаціям (установам), коло яких визначається у відповідності до профілю
архівної установи.
Інформаційний лист повинен містити загальні відомості про
фондоутворювача, розкривати зміст, якісний і кількісний склад документів фонду.
Інформаційні листи, підготовлені до ювілейних дат політичних і державних
діячів, науки, культури, знаменних історичних подій, рекомендовано укладати
заздалегідь до створення відповідних організаційних комітетів або робочих груп
щодо проведення ювілейних заходів (роковин).
Інформаційні листи містять короткий огляд джерел за фондами архівної
установи з пропозицією щодо їх використання у ювілейних публікаціях, виданнях,
виставках тощо.
2.3 Організація виставок на основі документів особового походження
Однією з форм використання відомостей, що містяться у документах
особового походження, є експонування документів на виставках.
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Виставка документів особового походження – це художньо оформлена
добірка архівних документів певної тематики, призначена для публічної
демонстрації. Виставки можуть бути плановими, тобто розроблятися заздалегідь, і
позаплановими – на вимогу керівних органів або ініціативою архівів
Виставки організовують на підставі указів Президента України, постанов та
розпоряджень КМ України, ВР України, наказів Держкомархіву, наказів
керівництва архіву, рішень і доручень органів вищого рівня.
Організація виставки у державних архівних установах залежить від обсягу
документів, яку заплановано представити на експозиції і ступеня складності
тематико-експозиційного плану (далі – ТЕП) або від кількості працівників,
залучених до роботи. За значного обсягу робіт укладають план заходів, який
затверджує керівник архівної установи.
Документи на виставках експонують у вигляді копій та муляжів. Оригінали
документів можна експонувати тільки на стаціонарних виставках лише в окремих
випадках. Видавання оригіналів документів для експонування за межами архіву
оформлюють відповідним актом видавання документів у тимчасове користування
за межами архіву (див. Додаток № 35 «Основних правил»).
Виділяють два основних види виставок:
•
персональні
•
тематичні
Персональні і/або тематичні виставки можуть бути стаціонарними або
пересувними, а відтак функціонувати постійно або тимчасово.
В основі персональної виставки лежить ім’я державного діяча або
представника науки, культури, спорту тощо. В основі тематичної – тема, жанр,
історична подія. Робота над персональною і/або тематичною виставками
починається заздалегідь до відзначення ювілейних дат (роковин).
Як правило, тематичні і персональні виставки організовують на основі
документів фондів однієї архівної установ, рідше двох і більше архівів. Водночас,
важливу роль в рекламній діяльності архівних установ, а також актуалізації і
популяризації документів, відіграють виставки, організовані спільно з музеями,
бібліотеками, іншими науковими установами, які зберігають документи і видання
відповідної тематики. У процесі підготовки спільних виставок створюється робоча
група, до складу якої залучають представників установ-учасників. Окрім
юридичних установ, у підготовці виставок можуть брати участь приватні особи,
зокрема колекціонери, які володіють документами з відповідної теми. Участь у
міжнародних виставках здійснюється на підставі угод про міжнародне
співробітництво між Держкомархівом з архівними службами, іншими установами
іноземних держав.
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Підготовлені архівом виставки можуть тиражуватися у вигляді персональних
та тематичних добірок (буклети, каталоги виставок, проспекти тощо),
розміщуватися на веб-сайтах архівних установ в мережі Інтернет, а також інших
форм паблісіті.
Виставкова діяльність архівів потребує реклами та інформаційної підтримки.
Виставки повинні супроводжуватися прес-релізами, піар-компаніями у ЗМІ (пресконференції, брифінги) тощо.
2.3.1. Організація персональних виставок
У процесі організації персональної виставки, як правило, використовують
фонд особового походження однієї особи або комплекс документів про одну особу,
виявлений у різних фондах однієї і/або кількох державних архівних установ.
Процес підготовки персональної виставки передбачає доскональне вивчення всіх
аспектів життєдіяльності особи, якій присвячена виставка.
За основу персональної виставки беруть основні віхи життя і творчої
діяльності особи. Хронологічні рамки такої виставки обмежують роками життя
особи. Водночас, крайні дати документів, репрезентованих в експозиції, можуть
виходити за хронологічні межі виставки, за рахунок включення в експозицію
документів пращурів та інших родичів особи, а також документів посмертного
вшанування пам’яті особи.
Під час укладання експозиційного плану персональної виставки можна
включити такі розділи: родина і дитинство; роки становлення (перші спроби
творчості); творча (державницька, трудова, громадська, спортивна інша) діяльність.
Приклад:
1. Родина і дитинство;
2. Перші спроби творчості;
3. Праця над науковими дослідженнями (епічними творами тощо);
4. Громадська діяльність.
Підготовка ТЕП, монтажних аркушів та анотацій до документів для
персональних виставок укладають за тими ж правилами, що й для тематичних
виставок.
2.3.2 Організація тематичних виставок
Організація тематичної виставки починається з вивчення затвердженої
архівною установою (або вищим керівним органом) теми виставки та виявлення
відповідних документів у фондах архівної установи/установ.
Після вивчення теми та укладання переліку документів здійснюється
опрацювання ТЕП, який разом з переліком документів за темою виставки виносять
на розгляд і затвердження методичної комісії архівної установи.
ТЕП повинен відповідати концепції та визначати зміст виставки. У
залежності від її тематики, хронологічних меж, кількості експонованих документів
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ТЕП може складатися з окремих розділів та підрозділів, які формують на підставі
наукової доцільності за хронологічним, предметним, географічним або іншим
принципом. ТЕП укладають на підставі наукової записки (доповідної) щодо
основної концепції виставки та її змісту.
ТЕП складається з:
•
назви теми;
•
переліку основних учасників (юридичних і/або фізичних осіб) і
організаторів виставки;
•
переліку назв розділів і підрозділів;
•
назви документів, часописів і друкованих видань, які стосуються
відповідного розділу/підрозділу;
•
пошукових даних документа (назва архіву, номер і назва фонду, номер
справи (одиниці зберігання), аркушу); часопису, друкованого видання з
відповідними бібліографічними посиланнями.
Після затвердження ТЕП всі документи, включені до нього, копіюють
(опубліковані документи, зважаючи на раритетність, можуть становити виняток).
Виставка потребує також створення її художнього оформлення. Для проектування і
оформлення виставки запрошують фахівців-художників та архівістів, які мають
досвід наукового та дизайнерського оформлення виставок.
Невід’ємною складовою процесу створення виставки є підготовка
монтажних аркушів та вітрин, в яких передбачається експонування документів. На
монтажних аркушах обов’язково зазначають перелік документів, які будуть
складати їх експозицію і роблять розмітку їх розташування. Порядкові номери усіх
документів, які увійшли до монтажного аркуша, повинні співпадати з порядковими
номерами за переліком.
Одночасно з підготовкою монтажних аркушів готують анотації до
експонованих документів, періодичних та інших друкованих видань. Анотації
укладають як на окремі документи, так і на групи документів. Анотації повинні
бути стислими – в них зазначають назву документа (видання), дату події, місце
події та мову документа (за потреби).
Під час анотування творчих документів (мистецьких творів, наукових праць
тощо) зазначають автора, назву, вид документа, дату, спосіб відтворення,
копійність.
У процесі анотування фотодокументів зазначають ініціали і прізвище особи,
зображеної на знімку, час і місце зйомки. У відповідності до мети експонування
можуть вказуватися і короткі відомості про особу:
Приклад:
1. В. О. Титаренко серед учасників XVII з’їзду офтальмологів. 1976. Харків.
2. Б. Г. Брайченко під час виступу на Першій Всеукраїнській конференції
учителів. 19 листопада 1992. Київ.
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Під час анотування групових світлин перелічують зліва направо ініціали і
прізвища осіб, що на них зображені, зазначають місце та обставини, за яких було
створено фотодокумент та дату створення. Якщо деякі особи не ідентифіковані, у
переліку проставляють “невстановлена особа ” або “ПІБ особи не встановлено”.
Приклад:
В. В. Іваненченко, “особа не встановлена”, Х. Н. Глим’язь.
Під час анотування фотодокументів із зображенням відомих осіб серед
шанувальників творчості, уболівальників (під час спортивних змагань) виборців,
представників робітничих колективів тощо, вказуються ініціали і прізвища відомих
діячів, а інші зображені особи зазначаються узагальнено.
Приклад:
Народна артистка СРСР З. М. Гайдай у колі учасників “Декади українського
мистецтва у Москві”. 1950 р., м. Москва.
Комплекси документів однієї особи, однієї установи чи організації анотують
у загальних рисах.
Приклад:
Фотографії і особисті документи партійного діяча та депутата ВР СРСР та
УРСР О. Ф. Ватченка.
Під час анотування друкованих видань зазначають автора, назву, вид
видання, місце і рік видання.
Приклад:
Андрущенко І. А. “Ранкова зоря”. Збірник віршів. Київ, 1968 р.
2.3.3 Підготовка каталогів архівних виставок
Каталоги архівних виставок є різновидом до науково-довідкових видань. Їх
основна мета – інформування громадськості про склад документів тематичної чи
персональної виставки, закріплення за темою певного складу виявлених архівних
джерел, надання виставці статусу археографічного дослідження у роботі державної
архівної установи.
Каталог, як науково-довідкове видання, складається з передмови, у якій
розкривається концепція і тема виставки, висвітлюються основні віхи життя і
діяльності особи, переліку документів, які експонуються на виставці та додатків (за
потреби).
Каталог укладають відповідно до ТЕП виставки. Водночас, з метою
підвищення оперативності пошуку інформації за темою, незалежно від
експозиційного плану, каталог можна укладати за хронологією експонованих
документів, за установами-укладачами, архівними фондами, зібраннями,
колекціями. Правила підготовки анотацій для каталогу відповідають правилам
підготовки тематичних архівних переліків.
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Каталоги
виставок
документів
особового
походження
бажано
супроводжувати ілюстраціями, насамперед, світлинами та іншою інформацією
рекламного характеру про склад документів архіву та архівну установу.
2.4. Підготовка архівних документів для використання у ЗМІ
Оприлюднення документів особового походження у друкованих та
електронних ЗМІ забезпечує інформування громадськості про склад і зміст
документів, їх наукову і культурну цінність.
Підготовка теле- і радіопередач за документами особового походження
здійснюються у відповідності з попередньо узгодженим планом роботи державного
архіву і відповідних організацій (теле,- радіо,- компаніями, редакціями газет,
журналів). Ця форма використання архівних документів може бути ініційована як
державним архівом, так і ЗМІ. Підготовка теле- чи радіопередач за документами
особового походження може здійснюватися колективом співробітників держархіву
самостійно або спільно з представниками відповідних організацій.
Під час підготовки радіо- і телепередач залежно від тематики і/або ефірного
часу може бути використаний один документ, група документів, документи одного
фонду, групи фондів тощо.
Підготовка до написання тексту чи сценарію передачі починається з
виявлення документів запланованої тематики. Виявлення можуть здійснювати як
співробітники архіву, так і представники відповідних ЗМІ. Текст і сценарії теле- і
радіопередач, підготовлених співробітниками державного архіву, узгоджуються з
керівником державної архівної установи. Роль головного редактора і координатора
в усіх випадках належить теле- чи радіокомпанії. У практиці державних архівів
зустрічаються випадки, коли документ або документи долучаються вже до
написаного сценарію чи тексту і виконують ілюстративну або фонову роль. У
таких випадках з керівництвом державного архіву погоджується перелік
документів, підготовлених до використання в ЗМІ.
2.5 Організація конференцій, круглих столів і творчих зустрічей
Проведення конференцій, круглих столів, творчих зустрічей тощо є однією з
форм використання документів особового походження і, водночас, дієвою формою
залучення особистих архівів на постійне зберігання до архівних установ.
Підготовка конференцій, круглих столів, творчих зустрічей здійснюються у
відповідності до планів роботи державного архіву. Тематика заходів визначається у
рамках профілю державного архіву. Про тему конференції і круглого столу, місце і
час їх проведення повідомляють колу наукової і зацікавленої громадськості не
менше ніж за один місяць до дати проведення. Програму конференції, круглого
столу, наукових читань укладають на підставі заявок та визначених тем доповідей.
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За результатами конференцій і круглих столів доцільно організовувати
брифінги, підготувати видання наукових збірників, тезисів доповідей тощо.
Творчі зустрічі організовують з нагоди ювілейних дат (річниць і роковин),
визначних історичних подій, після завершення наукового опрацювання документів
фонду особового походження тощо. Під час організації творчих зустрічей
розробляють їх сценарії, які погоджують з керівником архівної установи або
вищим керівним архівним органом.
2.6 Підготовка збірників документів і публікацій
Державні архіви України мають багатий досвід у підготовці археографічних
публікацій і статей за документами особового походження. Правила їх підготовки
підпорядковані загальним правилам публікації архівних документів. Такі
публікації вміщуються у колективних збірниках, наукових і науково-популярних
часописах, бюлетенях тощо.
Тематика збірників і публікацій визначається у відповідності до наукових
інтересів і потреб суспільства, диктується актуальністю пропонованої теми і
профілем архіву. Тематика розглядається і погоджується науковою радою або
іншим колегіальним органом державного архіву і затверджується її керівником.
2.7 Підготовка лекцій і екскурсій
Лекції та екскурсії за темами, що визначаються профілем державного архіву,
готуються і проводяться співробітниками державної архівної установи як на
території архіву, так і в наукових, навчальних установах, організаціях і на
підприємствах. Проведення лекцій і екскурсій здійснюється на підставі договору,
укладеного між державним архівом і зацікавленою юридичною особою. Тези
лекцій, тексти екскурсій розглядаються і затверджуються на методичній комісії
архіву.
2.8 Виконання запитів генеалогічного та соціально-правового характеру,
організація роботи з документами особового походження
у читальній залі архіву
Виконання запитів генеалогічного та соціально-правового характеру,
здійснюються у відповідності до Закону України про НАФ та архівні установи та
Основних правил роботи державних архівів України та інших діючих нормативних
документів.
Робота читальної зали регламентується діючими “Основними правилами” та
інструкціями. Архів забезпечує вільний доступ до документів особового
походження з відкритою інформацією, архівних довідників, баз даних. Водночас,
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архів може обмежити користувачам у доступі до документів з фондів особового
походження у таких випадках:
•
якщо документи є об’єктами авторського та суміжних прав та
інтелектуальної власності
•
за умови, що доступ до документів обмежений власником під час
передавання на постійне зберігання (особливі умови доступу)
•
якщо документи містять конфіденційну інформацію про особу
•
якщо документи містять інформацію, що може створити загрозу
життєдіяльності особи
•
якщо документи секретні
•
якщо документи містять державну таємницю (на 75 років від часу їх
створення).
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Додаток 1
Перелік документів (рекомендований),
які не підлягають зберіганню у фондах особового походження
№
п/п
1
1.

2.

3.

Назва групи документів

Категорія
фонду
3

2
І. Рукописи
Машинописні і фотографічні копії, дублетні
примірники без позначок і правок, або з
правкою, ідентичною правці на примірнику,
залишеному для зберігання.
Проміжні варіанти праць з авторською
правкою і без правки

Примітки
4

І–ІІІ

ІІІ

У разі наявності
першого і
останнього
варіантів
У разі наявності
завершеного
рукопису

Варіанти і чернетки окремих розділів
монографії, частин наукових статей, глав
романів, повістей, оповідань, нарисів
віршів, епіграм тощо
Варіанти і чернетки сценаріїв, інсценізацій,
лібрето, написаних автором за своїми
творами чи за творами інших авторів

ІІІ

ІІІ

За наявності
завершеного
варіанту тексту

5.

Варіанти
неопублікованих
досліджень.

ІІІ

При наявності
повного тексту
статей і досліджень

6.

Дублетні варіанти чернеток записів,
начерків статей і досліджень у фондах
науковців, критиків, літературознавців,
мистецтвознавців, театрознавців
Чернетки записів і начерки творів
Розрізненні аркуші рукописів з правками і
без авторських правок

ІІ–ІІІ

Плани літературних творів, характеристики
персонажів

ІІІ

4.

7.
8.
9.

статей

і

10. Записи окремих слів і фраз, за якими
неможливо встановити, до якого твору вони
належать, уривчасті бібліографічні записи
11. Розрізненні
допоміжні
чернеткові
(бібліографічні
або
інші)
картотеки
фондоутворювачів, що не мають наукового
і/або довідкового значення

ІІІ
ІІІ

ІІ–ІІІ
І–ІІІ

227

12. Підрядкові переклади, транскрипції і схеми
віршів та поем у фондах поетівперекладачів
13. Праці всесвітньо відомих осіб (класиківлітераторів), переписані перекладачами для
перекладу з української чи російської мови
на іноземну і навпаки
14. Книги і/або окремі аркуші-розклейки,
підготовлені для перевидання
15. Гранки і верстки наукових і творчих праць
фондоутворювачів без правок та з
правками, зробленими не для перевидання
16. Записи
лекцій,
прослуханих
фондоутворювачем

І–ІІІ
ІІ–ІІІ

І–ІІІ
ІІІ

У разі, якщо праця
опублікована

ІІ–ІІІ

У разі, якщо лектор
не був видатним
(визначним)
державним,
громадським,
культурним діячем
або науковцем; та у
разі, якщо немає
коментарів
фондоутворювача

громадсько-

І–ІІІ

18. Виписки та конспекти виступів на
семінарських
заняттях,
програми
семінарських занять
19. Записи відомих афоризмів, приказок,
прислів’їв, а також цитат з опублікованих
творів

ІІ–ІІІ

17. Конспекти та виписки
політичних видань

з

У разі, якщо на них
немає правок автора

ІІ–ІІІ

20. Копії
виданих
праць
науковців,
літературних та художніх творів всесвітньо
відомих осіб
21. Рукописні копії музичних творів

І–ІІІ

22. Хорові й оркестрові партії

І–ІІІ

23. Вправи з елементарної теорії музики,
гармонії, контрапункту й інструментовки

ІІ–ІІІ

24. Учнівські зошити, зшитки, записи та
замальовки у шкільних та дитячих альбомах

ІІ–ІІІ

І–ІІ

У разі, якщо
фондоутворювач не
є автором програм
У випадку, якщо
фондоутворювач не
займався їх
збиранням
У разі, якщо
видання не є
раритетними
У разі наявності
автографа та якщо
переписувач не є
відомим
музикантом
У разі наявності
партитур

У разі, якщо вони
не є тематичним
зібранням
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25. Записні книжки й окремі листки із записами
господарського
характеру;
записи
телефонів і адрес без зазначення прізвища
осіб
26. Копії архівних документів і виписки з них,
зроблені за іншими фондами, що
зберігаються у фондах того ж державного
архіву
27. Виписки і вирізки з газет та періодичних
видань без поміток фондоутворювача

28. Розрізнені примірники журналів і газет

І–ІІІ

ІІ–ІІІ

У разі, якщо вони
не є тематичними
добірками

І–ІІІ

У разі, якщо вони
не є тематичними
добірками та
вирізки зроблені не
з рідкісних видань
У разі, якщо вони
не є раритетними

І–ІІІ

ІІ Епістолярій
29. Чернетки
і
машинописні
копії
віншувальних адрес, листів і телеграм
фондоутворювача з нагоди календарних
свят

ІІ–ІІІ

30. Конверти від листів, що не збереглися, без
поштового штемпеля, зворотних адрес і
прізвищ кореспондентів; від листів читачів,
глядачів, початкуючих літераторів

ІІ–ІІІ

31. Дитячі листи фондоутворювача до батьків і
родичів, дитячі листи до фондоутворювача,
що не містять фактів, важливих для
розкриття біографії і характеристики
фондоутворювача, листи глядачів і читачів
з поздоровленнями, проханням надіслати
фотографії, автографи, книги
32. Листи
і
телеграми
маловідомих
кореспондентів (з підписами та без
підписів) з вітальними текстами з нагоди
календарних свят і сімейних урочистостей;
з висловленням співчуття; вітальні листи і
телеграми від установ до фондоутворювача
з нагоди знаменних дат і подій
33. Листи родичів, що не містять відомостей
про
фондоутворювача
і
відомостей
історико-літературного характеру

ІІ–ІІІ

Конверти можна
відокремити від
наявних у фонді
листів, якщо на цих
конвертах відсутні
відомості, що
доповнюють зміст
листів

ІІ–ІІІ

ІІІ

У разі, якщо вони
самі не є видатними
діячами
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34.
35.
36.
37.

38.
39.

ІІІ
Документи
до
біографії
фондоутворювача
Незаповнені бланки анкет, заяв, договорів,
угод
Заяви і листи фондоутворювача до установ
з побутових питань
Накази, постанови та інші розпорядчі
документи,
надіслані
установами
й
організаціями до відома
Довідки, посвідчення про стан здоров’я,
клінічні аналізи і дослідження, медичні
рецепти, електрокардіограми, призначення
на прийом до лікаря, рентгенівські знімки,
санаторно-курортні книжки, перепустки в
поліклініку тощо
Довіреності на отримання кореспонденції,
вантажів, переказів
Транспортні квитки, розклад руху потягів

ІІ-ІІІ
І-ІІІ
ІІ-ІІІ

ІІ-ІІІ
ІІ-ІІІ

40. Квитанції і розписки про сплату членських
внесків

ІІ-ІІІ

41. Квитанції на передплату періодичних
видань і книг
42. Читацькі квитки, вимоги в бібліотеку на
видачу друкованих видань, повідомлення
бібліотеки про повернення книг і журналів,
повідомлення книгарень, абонементи на
лекції

ІІ-ІІІ
ІІ-ІІІ

43. Театральні
квитки,
контрамарки,
запрошення, квитки в кіно, цирк, спортивні
заходи тощо
44. Запрошення на вечори, сімейні урочистості,
концерти, бесіди тощо у тих випадках, коли
прізвище фондоутворювача не зазначене
серед виступаючих
45. Дублетні примірники програм і афіш

ІІ-ІІІ

46. Папки від вітальних адрес, що не мають
художньої цінності і написів

І-ІІІ

І-ІІІ

За наявності у фонді
інших документів з
відомостями про
членство у спілках,
товариствах тощо
Залишають квитки з
фотографіями, якщо
не збереглися інші
фотографії
фондоутворювача

У разі, якщо
документи не є
рідкісними

І-ІІІ

ІV Документи майново-господарського
характеру
47. Прейскуранти і рекламні оголошення
магазинів, торговельних фірм, готелів і

І–ІІІ

Документи, що
мають науковий
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48.
49.

50.

51.

лікувальних установ, рахунки, квитанції,
накладні торговельних фірм, магазинів,
ательє, складів та інших установ побутового
обслуговування на закупівлю і доставку
меблів, продуктів, будівельних матеріалів
тощо
Рахунки і квитанції про сплату страхових
платежів, комунальних послуг, за рухоме
майно тощо
Бланки прибутково-видаткових ордерів,
чекових книжок, телеграфні і поштові
бланки, квитанції на рекомендовану
кореспонденцію,
повідомлення
про
посилки, поштові і телеграфні перекази
тощо
Листи торговельних установ і установ
побутового обслуговування про ремонт
споруд, каналізації, водогону, телефону,
побутових приладів
Страхові поліси, ощадні книжки

52. Записи господарських та інших побутових
витрат
V Документи, зібрані фондоутворювачем
для своїх робіт з тем, що його цікавили
53. Рукописи маловідомих авторів та аматорів,
студентські праці, надіслані для відзиву
54. Тексти ролей, передруки творів інших осіб
тощо
VІ Документи про фондоутворювача
55. Рахунки, квитанції, пов’язані з похоронами
фондоутворювача

VІІ Зображувальні документи
56. Фотографії осіб, що не становлять інтересу
для вивчення історії, літератури і
мистецтва, а також побуту певної
історичної епохи.
57. Багатотиражні листівки із зображенням
акторів,
письменників,
поетів,
композиторів, вчених, громадських діячів

інтерес, залишають
у фонді

ІІ-ІІІ
І-ІІІ

І-ІІІ

І-ІІІ
ІІ-ІІІ

І–ІІІ
І–ІІІ

ІІ–ІІІ

І–ІІІ

І–ІІІ

У разі, якщо немає
поміток (правок)
фондоутворювача
У разі, якщо немає
поміток (правок)
фондоутворювача
У разі, якщо дата,
місце смерті та
поховання
встановлюються на
підставі інших
документів
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58. Багатотиражні
репродукції
і
фоторепродукції
з
відомих
творів
живопису,
скульптури,
архітектури,
кольорові літографії, поштові листівки,
59. Багатотиражні та рекламні листівки,
путівники, табель-календарі (календарики),
плакати
60. Дитячі малюнки фондоутворювача (не
художника)

І–ІІІ

І–ІІІ

У разі, якщо це не
тематичні зібрання,
(колекції)
У разі, якщо це не
тематичні зібрання
(колекції)

ІІ–ІІІ

61. Малюнки невідомих осіб, що не мають
художньої цінності
62. Малюнки вишивок, витинанок, викройки

І–ІІІ

63. Малюнки фондоутворювача (не художника)

ІІ-ІІІ

64. Чернеткові ескізи з натурщиків, анатомічні
замальовки
65. Чернеткові
ескізи
батальних
сцен,
натюрмортів, пейзажів, анімалістичних
малюнків та ін.
66. Чернеткові ескізи ілюстрацій, обкладинок,
заставок, віньєток, шрифтів тощо
67. Чернеткові ескізи деталей декорацій,
костюмів, бутафорії тощо
VІІІ
Документи
родичів
фондоутворювача
68. Рукописи, листи, біографічні документи

ІІІ

І–ІІІ

У разі, якщо вони
не мають наукового
та художнього
інтересу
У разі, якщо вони
що не мають
художньої цінності

ІІІ
ІІІ
ІІІ

ІІ–ІІІ

У разі, якщо родичі
не є діячами науки
та культури, а самі
документи
не
містять відомостей
про
фондоутворювача, а
також
про
суспільно-політичне
та
історикокультурне
життя
відповідної
історичної епохи
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Рекомендації щодо застосування Переліку документів, які не підлягають
зберіганню в архівних фондах особового походження
Рекомендований перелік – це лише орієнтовний список документів, які не
бажано примати на постійне зберігання.
Структура переліку відповідає типовій схемі систематизації документів
фондів особового походження.
Практичне використання рекомендованого переліку вимагає індивідуального
підходу під час проведення експертизи цінності документів особового походження.
Під час відбору документів на постійне зберігання, у кожному окремому
випадку, необхідно враховувати специфіку фондів державної архівної установи;
науково-історичне, історико-культурне та громадсько-політичне значення
фондоутворювача в історії розвитку держави, суспільства, науки, культури,
літератури, мистецтва, церкви, спорту тощо; категорію та повноту архівного
фонду.
Рекомендований перелік не розповсюджується на документи XVIII – першої
половини ХХ ст. (до 1945 р.).
Не підлягають зберіганню в архівних фондах особового походження
документи з паперовим і спеціальним носієм, стан яких є невиправно
пошкодженим.
Практичне застосування переліку передбачає обов’язковий поаркушний
перегляд документів.
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Додаток 2
Назва архівної установи

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник архівної установи
________________________________
(підпис

розшифрування підпису)

Дата

АКТ
__________ № _____
ПРО ПОВЕРНЕННЯ ДОКУМЕНТІВ,
ЩО НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ
ЗБЕРІГАННЮ
Документи, що надійшли від _____________________________________________________
(прізвище, ім’я по батькові особи, від якої надішли документи )

за актом приймання передавання від ______________ на підставі заяви ___________та договору
дата

дата

дарування ______________за результатами експертизи______________________________________
дата номер протоколу засідання ЕПК та дата проведення експертизи

не підлягають зберіганню
№№ з/п
за описом
первинного
розбирання

Назви документів

Крайні
дати
документів

Кількість
документів

Примітки

1

2

3

4

5

Разом _________________________________________________________ документів та стисла
(числом і словами)

характеристика документів, що не підлягають зберіганню___________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Особа, що проводила експертизу _____________________________________________________
(посада

підпис

розшифрування підпису)

Завідувач відділу (проміжного архівосховища)
__________________________________________________________________________________
(підпис

розшифрування підпису)

Дата

Документи за дорученням директора _______________________________________
( назва держархіву)

В особі
_________________________________________________________________
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(прізвище, ім’я по батькові співробітника архіву )

Продовження Додаток 2
Повернуто
_________________________________________________________________
(прізвище, ім.’я по батькові особи, яка прийняла повернуте )

Дата
Підпис (розшифровка підпису)
Начальник відповідного відділу____________________________________________
(прізвище, ім.’я по батькові особи, яка повернула прийняте)

Дата

Підпис _______________________
підпис, розшифровка підпису
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Додаток 3
Назва архівної установи

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник архівної установи
________________________________
(підпис

розшифрування підпису)

Дата

АКТ
__________ № _____
ПРО ЗНИЩЕННЯ
ДОКУМЕНТІВ, ЩО НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ
ЗБЕРІГАННЮ
Документи, що надійшли від _____________________________________________________
(прізвище, ім’я по батькові особи від якої надішли документи )

за актом приймання передавання від ______________ на підставі заяви ___________та договору
дата

дата

дарування ______________За результатами експертизи цінності _____________________________
дата

номер протоколу засідання ЕПК та дата проведення експертизи

не підлягають зберіганню в архіві _______________________________________________________
№№ з/п
за описом
первинного
розбирання

Назви документів

Крайні
дати
документів

Кількість
документів

Примітки

1

2

3

4

5

Разом _________________________________________________________ документів та стисла
(числом і словами)

характеристика документів, що не підлягають зберіганню___________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Особа, що проводила експертизу _____________________________________________________
(посада

підпис

розшифрування підпису)

Завідувач відділу (проміжного архівосховища)
__________________________________________________________________________________
(підпис

розшифрування підпису)

Дата

Документи передано на знищення за згодою _________________________________
_______________________________________________________________________
(прізвище, ім’я по батькові особи, від якої надішли документи)
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Дата

Підпис _______________________ розшифровка підпису

згідно з приймально-здавальною/им накладною/актом № _______від_____________
Начальник відповідного відділу ___________________________________________
(прізвище, ім’я по батькові особи, яка передала документи на знищення)

Дата

Підпис _______________________
підпис, розшифровка підпису
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Додаток 4

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник*
відповідного
органу
виконавчої влади або місцевого
самоврядування)
_______

___________________________

(підпис)

( розшифрування підпису)

Дата
СПИСОК
Фізичних осіб – джерел формування НАФ у зоні комплектування архіву, документи яких бажано прийняти на
постійне зберігання
____________________________________________________________________
(повна назва державної архівної установи)

№№
з/п

1

ПІБ
фондоутворювача

2

Форма власності
на
документи

3

Зміст рішення ЕПК,
дата і номер
протоколу

4

Місце проживання
фондоутворювача
(власника документів)

5

Примітки

6
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Продовження додатка

На 1 січня 200_________ року до списку внесено ________ фізичних осіб:

___________________________
(посада особи, що уклала список)

________________________
(підпис)

______________________________________
(розшифрування підпису)

СХВАЛЕНО
Протокол засідання
ЕПК архівної установи

ПОГОДЖЕНО∗∗
Протокол засідання ЦЕПК
Держкомархіву України

___________№ ______

___________ № ______

∗

Для центральних державних архівів – Голова Держкомархіву.
Для центральних державних архівів.

∗∗
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Додаток 5

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник* відповідного органу виконавчої
влади або місцевого самоврядування
_________
_________________
(підпис)
(розшифрування підпису)
Дата

СПИСОК
ФІЗИЧНИХ ОСІБ – джерел формування НАФ, які передають (або можуть передавати) документи до архіву
___________________________________________________________________________________
(повна назва державної архівної установи)
№
з/п

ПІБ
особи

Дата
народження/
Дати життя

Критерії віднесення
до джерел
формування
(рід діяльності особи
або події
свідком/учасником
якої вона була)

Склад документів особового
походження

документи

1

2

3

4

5 -а

видання

5-б

Місце зберігання
документів
(країна, місце проживання
фондоутворювача або
власника, тел, тощо )

Зміст
рішення
ЕПК, дата і
номер
протоколу

Дата
надходження
на постійне
зберігання та
підстава
(номер
договору,
акту приймпередав. )

Примітки

6

7

8

9

музейні
предмети

5-в
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Продовження Додатку 5
На 1 січня 200__ року в список внесено ________ фізичних осіб
______________________________
(посада особи, укладала список)

_______________

_________________________

(підпис)

(розшифрування підпису)

Дата
СХВАЛЕНО
Протокол засідання
ЕПК архівної установи
___________№ ______

ПОГОДЖЕНО∗∗
Протокол засідання ЦЕПК
Держкомархіву України
___________ № ______

Додаток

∗

Для центральних держархівів – Голова Держкомархіву.

∗∗

Для центральних держархівів

Формат А4 (210х297)
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Додаток 6
ЗАТВЕРДЖУЮ
∗

Керівник відповідного органу виконавчої
влади або місцевого самоврядування)
________ _______________________
(підпис)
(розшифрування
підпису)
Дата

СПИСОК
фізичних осіб – джерел формування НАФ, які не передають документи до архіву

____________________________________________________________________
(повна назва державної архівної установи)

№№
з/п
1

ПІБ
Форма власності на
фондоутворювача документи
2

3

Зміст рішення
ЕПК, дата і
номер протоколу

Місце зберігання документів

Примітки

4

5

6
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Продовження додатка 6

__________________________

________________________

(посада особи, що уклала список)

СХВАЛЕНО
Протокол засідання
ЕПК архівної установи

(підпис)

______________________________________
(розшифрування підпису)

ПОГОДЖЕНО∗∗
Протокол засідання ЦЕПК
Держкомархіву України
___________ № ______

___________№ ___________

∗

Для центральних держархівів – Голова Держкомархіву.

∗∗

Для центральних держархівів

Формат А4 (210х297)
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Додаток 7
Зразок персональної картки фондоутворювача
назва державного архіву

Персональна картка фондоутворювача
ВІДОМОСТІ ПРО ФОНДОУТВОРЮВАЧА

Відомості про власника (-ів)
документів
(адреси і телефони, е-mail)

1. Прізвище, ім’я по батькові
2. Роки життя
3. Рід діяльності) ________________________ 7. Умови зберігання документів
____________________________________
4 Вчені почесні звання_____________________8. Склад документів
5. Місце роботи і посада________________
____________________________________
_____________________________________
____________________________________
_____________________________________
____________________________________
6. Домашня адреса і телефон, е-mail________ 9. Наявність документів фондоутворювача
_________________________________________в інших архівах, музеях. бібліотеках тощо
10Джерело (-а) надходження інформації
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
11. Дата заведення карти
ПІБ, співробітника
Підпис

Зворот Персональної картки фондоутворювача
Дата
проведення
переговорів

ПІБ
співробітника,
що проводив
переговори

Форма переговорів
(лист, телефон, е-mail,
особиста зустріч)

Результати
переговорів

Дата
першого та
подальшого
надходжень

Формат А-6 (105х148)
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Додаток 8
Зразок Договору дарування
ДОГОВІР ДАРУВАННЯ
__________
(дата)

__________________

№ _______

(місце складення)

Сторонами цього Договору є :___________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

який надалі іменується ДАРУВАЛЬНИК та державна архівна установа_________________
в особі________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

що діє на підставі _______________________________, надалі ОБДАРОВУВАНИЙ, що
разом іменуються СТОРОНИ, які уклали цей Договір про таке:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Предметом дарування за цим Договором є безоплатна передача ДАРУВАЛЬНИКОМ
ОБДАРОВУВАНОМУ майна (документів, музейних предметів, видань – надалі предмет
дарування) та прав і обов’язків, що виникають у зв’язку з володінням, користуванням і
розпорядженням цим предметом дарування, як майнових так і особистих немайнових:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(вказати загальну кількість документів, музейних предметів, видань за описом первинного
розбирання та дату його затвердження, що є невід’ємною складовою частиною цього
договору)
1.2. Предмет дарування, отриманий від ДАРУВАЛЬНИКА, набуває статусу державної
власності України і складової частини Національного архівного фонду України після
проведення експертизи цінності і підписання обома сторонами цього Договору та акта
приймання-передавання з описом первинного розбирання
_____________________________________________________________________________
(дата протоколу засідання ЕПК, № акта приймання-передавання та дата його підписання)
2.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1.ДАРУВАЛЬНИК:
2.1.1. Гарантує, що предмет дарування належить йому за правом приватної власності, не
знаходиться під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави або іншим
засобом забезпечення виконання зобов’язання перед будь-якою іншою третьою стороною,
а також не несе на собі будь-якого обтяження, передбаченого чинним законодавством
України.
2.1.3. Має право:
- залишити за собою виняткове право публікації документів, що передаються, або окремої
їх частини на строк, передбачений домовленістю з ОБДАРОВУВАНИМ;
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Продовження Додаток 8
- передати право публікації переданих документів ОБДАРОВУВАНОМУ;
- отримувати від ОБДАРОВУВАНОГО копії документів, фотографії музейних предметів,
що передаються. Зазначені копії і фотографії виготовляються за рахунок
ОБДАРОВУВАНОГО;
- обмежити доступ до окремих документів, що передаються, і/або право їх копіювання на
певний визначений строк чи для окремих осіб.
2.1.4. Несе відповідальність за шкоду, заподіяну переданим предметам дарування в
зв’язку з обставинами, відомими дарувальнику, про які він не повідомив
ОБДАРОВУВАНОМУ.
2.1.5. Передати права та обов’язки, які виникають за цим Договором іншим особам, на
його розсуд.
2.2. ОБДАРОВУВАНИЙ:
2.2.1. Здійснює науково-технічне опрацювання прийнятих документів. Один примірник
опису справ (одиниць зберігання) ОБДАРОВУВАНИЙ передає ДАРУВАЛЬНИКУ.
2.2.2. Має право повернути ДАРУВАЛЬНИКУ ті документи, видання, музейні предмети,
що в результаті наукового описання (укладання архівного опису) визнані такими, що не
підлягають постійному зберіганню.
2.2.3. Гарантує ДАРУВАЛЬНИКУ забезпечення фізичної збереженості і цілісності
предмету дарування за винятком тих випадків, коли мали місце обставини непереборної
сили.
2.2.4. Надає ДАРУВАЛЬНИКУ або уповноваженій ним на те особі можливість безоплатно
отримувати передані документи у тимчасове користування на визначений законодавством
строк.
3. ІНШІ УМОВИ
3.1. Даний Договір може бути розірваний в порядку та на підставах, передбачених чинним
законодавством.
3.2. Будь-які суперечності, що виникають у ході виконання взятих сторонами зобов’язань
за цим Договором, вирішуються шляхом ведення переговорів, хід яких документується.
3.3. При неможливості досягнення згоди шляхом переговорів спір передається на розгляд
суду.
3.4. Усі зміни і доповнення щодо змісту цього Договору вносяться і оформлюються
відповідно до вимог законодавства та є невід’ємною частиною даного Договору.
3.5. Даний Договір укладається у двох примірниках, кожен з яких має однакову
юридичну силу і зберігається обома Сторонами.
4.РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ДАРУВАЛЬНИК
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
(прізвище, ініціали)
(підпис)

ОБДАРОВУВАНИЙ
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
(прізвище, ініціали)
(підпис)
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Додаток 9
ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник державної архівної установи
______________________________________
(підпис

розшифрування підпису)

Дата

АКТ
______________№ ____

ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАВАННЯ ДОКУМЕНТІВ
НА ПОСТІЙНЕ ЗБЕРІГАННЯ
Підстава: Закон України “Про Національний архівний фонд та архівні установи”
У зв’язку із _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я та по батькові особи)

_____________________________________________________________________________
(на підставі договору (вид) та висновку ЕПК архіву)

За дорученням директора _______________________________________________________
Прийняв за описом первинного розбирання, що є невід’ємною складовою цього акта
________________________________________________________________________________________
(на підставі договору (вид) та висновку ЕПК архіву)
Від ______________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові особи, що передає документи (видання, музейні предмети)

що проживає___________________________________________________________________
(адреса, місце проживання )

____________________________________________________________________________________
паспорт, серія, №, ким виданий

такі документи (видання, музейні предмети):
№№
з/п

Назва документів, видань,
музейних предметів та їх коротка
характеристика

Кількість
та одиниця
виміру

1

2

3

Примітки

Вартість
грн

1

(у т.ч. фізичний
стан)

4

Всього прийнято ___________________________________________________________
(документів, видань, музейних предметів (числом і словами)

Умови користування та використання інформації, що містяться в них _______________
___________________________________________________________________________

Після підписання цього акта обома сторонами всі зазначені в ньому документи
набувають статусу державної власності України і складової частини Національного
архівного фонду України.
Архів залишає за собою право повернути особі, що здійснила передавання, або нею
уповноваженій особі, зайві дублетні документи, а також ті, що втратили свою культурну
цінність.
Цей акт приймання-передавання складено у _____примірниках,
один з яких залишається у ________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові особи , що передала документи)

1

Заповнюється у разі приймання-передавання на підставі договору купівлі-продажу
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Передав:

підпис

Прийняв:

розшифровка підпису

зав. проміжним сховищем.
підпис

розшифровка підпису

Перевірив

відділу формування НАФ
підпис

розшифровка підпису

Відмітка групи обліку:
Документи, внесені до кн. надходжень документів на постійне зберігання під №________ і
описані ф. ____, оп. ____, спр._______
Друковані видання внесені до Інвентарної кн. за №№___________________________________
Музейні предмети внесені до Інвентарної кн. за № №___________________________________
Дата
Посада
Підпис, розшифровка підпису (прізвище ім’я по батькові особи, відповідальної за облік)
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Додаток 10

Зразок Договору купівлі-продажу
Договір купівлі-продажу
__________

__________________

(дата)

№ _______

(місце складення)

Сторонами цього Договору є :________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

надалі ПРОДАВЕЦЬ та державна архівна установа _________________________________
_____________________________________________________________________________
в особі________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

що діє на підставі______________________________________, надалі ПОКУПЕЦЬ, що
разом іменуються СТОРОНИ, які уклали цей Договір про таке:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Предметом цього Договору є купівля-продаж наступного майна (надалі – предмет
купівлі-продажу) з відповідними переходом як майнових, так і особистих немайнових
прав і обов’язків, що виникають у зв’язку з володінням, користуванням і розпорядженням
цим майном:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(вказати загальну кількість та ідентифікуючі ознаки документів, музейних предметів або видань)

1.2. Предмет купівлі-продажу, отриманий від ПРОДАВЦЯ, набуває статусу державної
власності України і складової частини Національного архівного фонду України після
проведення експертизи його цінності і підписання СТОРОНАМИ акта прийманняпередавання з розціночним описом, який є невід’ємною складовою цього Договору.
2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. ПРОДАВЕЦЬ:
2.1.1. Гарантує, що предмет купівлі-продажу належить йому за правом приватної
власності, не знаходиться під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави
або іншим засобом забезпечення виконання зобов’язання перед будь-якою іншою третьою
стороною, а також не несе на собі будь-якого обтяження, передбаченого чинним
законодавством України.
2.1.2. Здійснює за власний рахунок експертизу цінності та грошову оцінку предмету
купівлі-продажу.
2.1.4. Має право отримувати від ПОКУПЦЯ копії або фотографії предмету купівліпродажу або окремих його складових, що виготовляються за рахунок ПРОДАВЦЯ;
2.1.5. Може обмежити доступ до окремих документів, що передаються, і/або право їх
копіювання на певний визначений строк чи для окремих осіб.
2.1.5. Несе відповідальність за шкоду, заподіяну предмету купівлі-продажу в зв’язку з
обставинами, відомими продавцю, про які він не повідомив ПОКУПЦЮ.
2.1.5. Може передати іншим особам права та обов’язки, які виникають за цим Договором.
2.2. ПОКУПЕЦЬ:
2.2.1. Приймає майно та здійснює науково-технічне опрацювання прийнятих документів.
Один примірник опису справ (одиниць зберігання) ПОКУПЕЦЬ передає ПРОДАВЦЮ.
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3. ІНШІ УМОВИ
3.1. Цей Договір може бути розірваний в порядку та на підставах, передбачених чинним
законодавством.
3.2. Будь-які суперечності, що виникають у ході виконання взятих сторонами зобов’язань
за цим Договором, вирішуються шляхом ведення переговорів, хід яких документується.
3.3. При неможливості досягнення згоди шляхом переговорів спір передається на розгляд
суду.
3.4. Усі зміни і доповнення щодо змісту цього Договору вносяться і оформлюються
відповідно до вимог законодавства та є невід’ємною частиною даного Договору.
3.5. Даний Договір укладається у двох примірниках, кожний з яких має однакову
юридичну силу і зберігається обома Сторонами.
4.РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ПРОДАВЕЦЬ
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
(прізвище, ініціали)
(підпис)

ПОКУПЕЦЬ
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
(прізвище, ініціали)
(підпис)
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Директору______________________
(назва державного архіву)

_______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові власника
документів)

_______________________________
що проживає за адресою:_________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
тел.____________________________
Паспорт серія _____ № __________,
виданий “___”__________ 20_____р.
_______________________________
_______________________________
(назва підрозділу МВС)

ЗАЯВА
Прошу прийняти для проведення експертизи цінності з метою внесення до
Національного архівного фонду (далі – НАФ) з подальшим прийманням внесених до НАФ
документів за договором ___________________________________ на постійне зберігання
(зазначається вид передавання права власності)

до________________________________________________________________
(назва державного архіву)

такі документи (видання, музейні предмети), що належать____________________________
мені__________________________________________________________________________
(назва та кількість)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Документи попередньо оцінюю в _____________ грн.1
Право на встановлення остаточної оцінки передаю експертно-перевірній комісії
____________________________________________________________________________
(назва державного архіву)

Дата “____”_____________20…. р.

_______________ ______________________
(підпис)

1

Заповнюють у разі купівлі-продажу

(розшифровка підпису)
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Зразок розписки
РОЗПИСКА

Відповідно до розпорядження директора_______________________________
назва державного архіву
від_________мною__________________________________________________________
дата

(прізвище, ім’я по батькові працівника державного архіву)

__________________________________________________________________
прийнято для організації проведення експертизи цінності з метою вирішення
питання щодо внесення до Національного архівного фонду та подальшого
приймання на постійне зберігання від гр.___________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові власника документів)

_____________________________________________________________________________,

що проживає за адресою_____________________________________________________
тел./моб. тел_________________________________________________________________
паспорт серія ________№ ___________________виданий_________________________
(ким виданий)

__________________________________________________“____”___________ ________р.
(ким виданий)

Такі документи (видання, музейні предмети):________________________________
(назва та кількість)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Документи, що за результатами експертизи цінності не підлягають внесенню
до Національного архівного фонду, зобов’язуюсь повернути гр.______________
_____________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові власника документів)

за актом встановленого зразка
“____”______________20…. р. _________________
Підпис

______________________________
Розшифровка підпису
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Зразок Титульного аркушу Книги попередньої реєстрації документів особового походження, що надійшли до держархіву

(назва державного архіву)

Книга попередньої реєстрації
документів особового походження, що надійшли до держархіву на постійне зберігання
Том № _________________

Початок ________________
Закінчення ______________
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Книга попередньої реєстрації
документів особового походження, що надійшли до держархіву на постійне зберігання
№д
№
п/п

1

Дата
надходження
(приймання
під розписку)

2

Найменування
( ПІБ
фондоутворю-вача
(назва фонду) або
документів

3

Найменування
особи
(П.І.Б від
якої надійшли
документи, її
адреса, телефон,
e-mail)

4

Прізвище
співробітника,
який прийняв
документи

5

Коротка
характеристика
надходження

6

Кількість умовних облікових
одиниць

Доку
менти
(справи,
докумен
ти,
аркуші
7а

Видання

Музейні
предмети

7б

7в9

Дата
передавання
до про
міжного архівосховища

Дата
пере
давання
документів
для
прове
дення
експертизи
цінності
і укладання
опису
первин
ного
роз
бирання

Дата
Розгл
яд
ду
на
ЕПК
архів
ної
уста
нови

Дата
Пере
давання
докумен
тів
для
науково
го
описува
ння
(відділ
Забезпеч
ення
збереже
ності,
поверне
ння
власник
у)

Примітки

8

9

10

11

12
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Схеми систематизації документів,
призначені для описів первинного розбирання

Варіант А
1 Творчі документи
2 Документи мемуарного характеру
3 Записні книжки (нотатники, зошити)
4 Листування
4.1 Листи фондоутворювача
4.2 Листи до фондоутворювача
5 Дарчі надписи
5.1 Дарчі надписи фондоутворювача різним особам
5.2 Дарчі надписи фондоутворювачу від різних осіб
6 Документи, що відображають громадську і політичну діяльність
фондоутворювача
7 Біографічні документи
8 Майново-господарські та побутові документи
9 Документи, зібрані фондоутворювачем
10 Документи про фондоутворювача
11 Документи родичів фондоутворювача
12 Зображувальні документи
13 Колекції (документів, книжних зібрань)
14 Видання
15 Музейні предмети

Варіант Б
1 Біографічні документи
2 Творчі документи
3 Мемуари
4 Листи
5 Документи родичів фондоутворювача
6 Зображувальні документи
7 Документи інших осіб, що відклались у фонді
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Типові схеми систематизації документів особового походження для
представників творчих спеціальностей
І Варіант
1. Творчі праці фондоутворювача
А Науковців
1.1. Дисертації, монографії,
1.2. Статті, дослідження, розробки (за темами)
1.3. Передмови до наукових праць, анотації
1.4. Рецензії, відзиви, висновки
1.5. Тексти та плани лекцій (розклади)
1.6. Доповіді, тези доповідей
1.7. Переклади (за потреби, можуть входити до п. 1.10)
1.8. Власноруч укладені списки наукових праць
1.9. Інтерв’ю, виступи на радіо, телебачення
1.10. Картотеки (за потреби, можуть входити до п. 1.10)
1.11. Підготовчі документи (за потреби): виписки, чорнові записи (за працями)
1.12. Інші документи творчого характеру (малюнки, ноти тощо)
1.13. Щоденники (нотатники) з записами наукового або творчого характеру
1.14. Автобіографії, спомини, подорожні записки, щоденники (загального
змісту)
Б Письменників, поетів, літературознавців
1.1. Романи
1.2. Повісті, оповідання
1.3. Сценарії
1.4. Нариси, фельєтони тощо
1.5. П’єси, сценарії, лібрето
1.6. Поеми, вірші
1.7. Переклади
1.8. Власноруч укладені списки творчих праць
1.9. Інтерв’ю, виступи на радіо, телебачення
1.10. Документи педагогічного характеру (у т. ч. щоденники)
1.11. Автобіографії, спомини, подорожні записки, щоденники (загального
змісту)
1.12. Малюнки фондоутворювача (не художника)
1.13. Нотні рукописи фондоутворювача (не композитора)
1.14. Виписки, чорнові записи (за працями)
1.15. Щоденники (нотатники) з записами наукового і/або творчого і/або
педагогічного характеру
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В Композиторів, музикантів
1.1. Нотні рукописи:
• сценічні твори, опери, оперети, балети; музика до вистав та кінофільмів
• інструментальні твори
• вокальні твори (вокально-симфонічні)
• обробки народних пісень та творів інших авторів
• каталоги виданих творів
• обробки нотних рукописів фондоуторювача різних авторів
1.2. Творчі праці літературного, художнього та наукового жанрів
1.3. Педагогічні документи (за потреби)
1.4. Власноруч укладені списки творчих праць
1.5. Концертні репертуари (у т.ч. афіші), або до Розділу 4
1.6. Інтерв’ю, виступи на радіо, телебачення
1.7. Підготовчі документи (за потреби): виписки, чорнові записи (за працями)
1.8. Щоденники (нотатники) з записами наукової і/або не основної творчої
діяльності.
1.9. Автобіографії, спомини, подорожні записки, щоденники (загального
змісту).
Г Акторів та режисерів театру
1.1. Режисерські екземпляри п’єс, опер, оперет (за виставами і/або театрами).
1.2. П’єси з помітками фондоутворювача.
1.3. Тексти ролей, зіграних фондоутворювачем.
1.4. Концертні репертуари (у т.ч. афіші), або до Розділу 4.
1.5. Власноруч укладені списки творчих праць, зіграних ролей, концертних
виступів.
1.6. Щоденники творчого характеру (у т.ч. гастрольних поїздок).
1.7. Творчі праці музичного, художнього, літературного та інших жанрів.
1.8. Фотографії фондоутворювача в ролях і сцен вистав, ним поставлених або за
його участі (можливе віднесення до розділу “Зображувальні документи”, якщо
такий передбачається схемою систематизації).
1.9. Автобіографії, спомини, подорожні записки, щоденники (загального
змісту).
Д Кінорежисерів
1.1. Режисерські екземпляри сценаріїв за кінофільмами
1.2. Літературні сценарії
1.3. Тексти ролей, зіграних фондоутворювачем
1.4. Тексти ролей з правками фондоутворювача
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1.5. Власноруч укладені списки поставлених фільмів, зіграних ролей,
концертних виступів
1.6. Творчі праці музичного, художнього, літературного та інших жанрів
1.7. Праці педагогічного характеру
1.8. Щоденники (нотатники) з записами наукового і/або не основної творчої
діяльності
1.9. Автобіографії, спомини, подорожні записки, щоденники (загального змісту)
1.10. Концертні репертуари (у т.ч. афіші), або до Розділу 4
Е Художників, архітекторів, скульпторів
1.1. Малюнки (живопис, графіка)
1.2. Етюди
1.3. Ескізи
1.4. Архітектурні проекти (креслення та проектна документація)
1.5. Фотографії скульптурних робіт
1.6. Творчі документи літературного, музичного та наукового жанрів
1.7. Педагогічні документи
1.8. Власноруч укладені списки творчих праць
1.9. Інтерв’ю, виступи на радіо, телебачення
1.10. Підготовчі документи (за потреби): виписки, чорнові записи (за працями)
1.1.1 Щоденники (нотатники) з записами наукового і/або не основної творчої
діяльності
1.2. Автобіографії, спомини, подорожні записки, щоденники (загального
змісту)
2 Записні книжки фондоутворювача (за потреби)
3 Листування
3.1. Листи фондоутворювача
3.1.1. Окремим адресатам (відомим державним, громадським діячам,діячам
науки і культури; родичам, друзям, знайомим)
3.1.2. Особам, листи яких об’єднані за тематичною ознакою (читачам,
виборцям, родичам, учням тощо)
3.1.3. Установам, організаціям з якими співпрацював фондоутворювач (листи
з особистих питань наукового і творчого характеру)
3.1.4. Дарчі надписи фондоутворювача різним особам
3.2. Листи фондоутворювачу
3.2.1. Окремих кореспондентів
3.2.2. Кореспондентів, листи яких об’єднані за тематичною ознакою (від
читачів, виборців, родичів, учням тощо)
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4 Документи біографічного характеру
4.1. Особисті документи
4.2. Документи службової, громадської, наукової, літературної діяльності
(кожен з видів діяльності може бути виділений окремою структурною одиницею)
4.3. Документи до ювілейних дат фондоутворювача, нагороджень; присвоєння
наукових ступенів та вчених звань
5 Документи майново-господарського та побутового характеру
6 Документи зібрані фондоутворювачем
7 Документи про фондоутворювача
7.1. Монографії, статті та інші документи про фондоутворювача та рецензії на
його праці
7.2. Спомини різних осіб про життя та діяльність фондоутворювача;
7.3. Документи про ювілейні дати та вшанування пам’яті фондоутворювача
8 Зображувальні документи
8.1. Індивідуальні фотографії та мальовані (художні) портрети фондоутворювача
8.2. Фотографії членів сім’ї фондоутворювач
8.3. Фотографії фондоутворювача у групах з різними особами
8.4. Фотографії різних осіб з дарчими надписами фондоутворювачу
8.5. Ілюстрації до творів фондоутворювача
8.6. Фотографії кадрів з фільму і сцен вистав, поставлених за працями (творами)
фондоутворювача
8.7. Фотографії різних осіб, що відклалися у фонді
9 Колекції

Типова схема систематизації документів особового походження для
свідків і учасників історичних подій
•
•
•
•
•

Біографічні документи
Спогади, мемуари
Листування
Документи службової, громадської, політичної діяльності
Документи, зібрані фондоутворювачем про подію (факт) та про осіб,
що також були свідками або учасниками події
• Документи майново-господарського і побутового характеру
• Документи про фондоутворювача
• Документи родичів
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Типова схема систематизації документів фонду державного,
громадського, політичного діяча
Продовження Додаток 15
1.
Біографічні документи
1.1. Доповіді і промови
•
На партійних (комсомольських, пластунівських) з’їздах
•
Сесіях, пленарних засіданнях (Верховна Рада, сейм, Дума)
•
на нарадах, конференціях, семінарах
•
Перед цільовою аудиторією (студенти, колгоспники, науковці,
виборці тощо)
•
Під час зустрічі з іноземними делегаціями
•
Інтерв’ю, виступи на радіо, телебачення
•
На урочистих зібраннях і/або похованнях
1.2. Підготовчі документи та картотеки (за потреби, можуть входити до Розділу 2)
1.3. Особисті документи
1.4. Документи до ювілейних дат фондоутворювача, нагороджень; присвоєння
наукових ступенів та вчених звань
2. Творчі документи
2.1. Дисертації та монографії
2.2. Статті, відзиви, рецензії
2.3. Тексти та плани лекцій, доповідей, тез виступів наукового характеру
2.4. Літературні праці, переклади, вірші, музичні та художні твори, створені
фондоутворювачем
2.5. Власноруч укладені списки наукових праць (праць інших жанрів) у т.ч.
бібліографія
2.6. Картотеки (за потреби, можуть входити до п. 1.2)
2.7. Підготовчі документи (за потреби): виписки, чорнові записи (за
працями)
2.8. Щоденники (нотатники) з записами наукового або творчого характеру)
2.9. Мемуари
2.10. Автобіографії, спомини, подорожні записки, щоденники (загального
характеру)
3 Листування
3.1. Листи фондоутворювача
3.2. Листи фондоутворювачу
4 Документи про фондоутворювача
5 Документи інших осіб, що відклались у фонді
6 Документи родичів фондоутворювача
7 Зображувальні документи
8. Колекції (документів, книжних зібрань)
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Додаток 16
Формалізована схема відповідності описової статті на рівні фонду за
інформаційними зонами
Інформаційна
зона

1
зона
ідентифікації

зона історичної
інформації
(контексту)
зона
зона змісту та
структури

Місце
розташування
елементу в
архівному
описі
2
титульний
аркуш
титульний
аркуш
титульний
аркуш
титульний
аркуш
титульний
аркуш
підсумковий
запис
покажчики,
передмова
передмова

анотовані
покажчики
передмова
передмова
передмова
другий титул
передмова
передмова

передмова
передмова

Зміст елементу

Назва елементу

3
назва державної
архівної установи
назва фонду

4
код сховища

номер фонду

пошукові дані

номер опису

пошукові дані

крайні дати документів

дати створення

кількість справ

довідкові дані

особи та установи
причетні до створення
документа (документів)
одиниці описування
біографія
фондоутворювача та
відомості про інших
осіб
відомості про інших
осіб
історія створення
зміна власників і місце
зберігання
обставини та спосіб
надходження
номери актів
приймання-передавання
інформація про склад,
зміст, атрибути та
форма документів
інформація за
результатами
експертизи цінності, а
також інші зміни у
складі фонду
інформація про
можливість поповнення
складу
принципи формування
та описування

найменування авторів
(укладачів) документів

заголовок

історико-біографічні,
археографічні довідки
історико-біографічні,
археографічні довідки
дати кумуляції
історія зберігання
джерело надходження
коди надходжень
анотація
експертиза цінності, акти
про вилучення з НАФ

систематизація
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зона умов
доступу та
користування
1
зона умов
доступу та
користування

передмова

фондоутворювач
(власник)

правовий статус

передмова
2

умови доступу,
3
обмеження доступу
умови користування

умови доступу
4

передмова
передмова
передмова
передмова

зона
інформації про
спорідненні
документи

передмова

передмова
передмова
передмова

зона приміток

передмова

авторське право,умови
відтворення (копіювання)
мова

мова документів і
довідковий апарат до
них
фізичний стан
фізичні характеристики
документів. що обмежує
користування ними
засоби пошуку і
довідковий апарат
копіювання
найменування та місце
місце знаходження
зберігання оригіналів
оригіналів
документів, що
репрезентовані у копіях
наявність фонду
наявність копій
користування
наявність документів
інформація про асоційовані
споріднених за змістом і
документи
походженням
відомості про
інформація про публікації
актуалізацію
документа(-ів) або
опубліковані праці,
підготовлені на основі
використання архівної
інформації
інша інформація
примітки

Додаток 16
Формалізована схема описової статті на рівні фонду за інформаційними зонами
(продовження)
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Додаток 17
Формалізована схема відповідності описової статті на рівні опису за інформаційними
зонами
Інформаційні зони
зона ідентифікації
зона контексту, зона змісту і
структури
зона ідентифікації

зона умов доступу

зона інформації про
спорідненні документи
зона ідентифікації, змісту і
структури (контексту)

зона ідентифікації
зона умов доступу та
користування
зона ідентифікації
зона змісту та структури
Зона умов доступу та
користування
Зона інформації про

Елемент описання
пошукові дані
розширений заголовок із
внутрішньою анотацією
ступінь завершеності
ступінь повноти
спосіб
відтворення
вид
(варіант) зображення або
звучання, наявність написів,
специфічних
прийомів
зйомки
формальний вид носія,
зовнішні особливості
документів
носій інформації
умови відтворення
інформації
мова
документів,
особливості форм запису
інформації
інформація
про
оприлюднення
зовнішня анотація окремих
документів,
групи
документів
чи
частини
окремого документа справи
із зазначенням їх пошукових
даних,
кількісних
показників,
способів
утворення
чи
відтворення та формальних
характеристик
крайні дати утворення
(написання, запису, зйомки)
документів справи
форма запису інформації
кількісні характеристики
категорія цінності

Графа архівного
опису
номер справи
описові статті
(заголовки
справ)

дати документів
мова документів
Кількість
аркушів
хронометраж)
Примітки

документів,
(метраж,

умови доступу
інформація про наявність

примітки
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споріднені документи
Зона приміток
зона інформації про
споріднені матеріали

про споріднені документи
колишні архівні шифри
посилання у вигляді шифру
іншої справи або описової
статті окремого документа чи
групи
документів,
що
входять до складу іншої
справи

замість описової статті

Формалізована схема відповідності описової статті на рівні опису за інформаційними
зонами (продовження)
Додаток 17

264

Додаток 18

Зразок змісту архівного опису
№№ од. зб.
Передмова
Список скорочень
Іменний покажчик
І. Творчі документи Ільченка О. Є.

1–58

ІІ. Епістолярій
Листи О. Є. Ільченка

59–94

Листи Ільченку О. Є.

95–186

IІІ. Документи до біографії Ільченка О. Є.

187–194

ІV. Документи, зібрані Ільченком О. Є. для
своїх робіт та з тем, що його цікавили

195–202

V. Документи про Ільченка О. Є

202а–208а

VІ. Зображувальні документи

209–211а

VIІ. Документи членів родини Ільченка О. Є.

212–214

Список літератури
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Додаток 19
Зразок передмови архівного опису
Візир Микола Петрович, український історик-архівіст, народився 27 березня
1924 р. в с. Лоцманська Кам'янка Дніпропетровської обл. У 1937 р., разом з
родиною переїхав до м. Києва. Навчався у 49-й середній школі. З початком Великої
Вітчизняної війни евакуювався до Узбекистану.
У серпні 1942 р. добровільно вступив до лав Червоної Армії. З березня
1943 р., після короткотермінового навчання у Подільському артилерійському
училища, воював на Першому Прибалтійському фронті. У липні 1944 р. був тяжко
поранений. Лікувався у госпіталях до березня 1945 р.
У вересні 1945 р. – вступив до Київського університету ім. Т. Г. Шевченка на
історичний факультет, який у 1950 р. закінчив з відзнакою.
Після закінчення університету працював на різних посадах в Київському
обласному архіві (науковим співробітником, директором). З березня 1953 р. по
квітень 1954 р. працював заступником директора Центрального історичного архіву
УРСР. З квітня 1954 р. – переходить до відділу рукописів ЦНБ АН УРСР. Понад 30
років Микола Петрович очолював цей відділ. У 1988 р., за станом здоров’я вийшов
на пенсію.
Під його керівництвом та наставництвом у відділі проводилась активна
робота по комплектуванню та науковому опрацюванню фондів вчених, літераторів,
громадських діячів. За його участі вишли такі роботи «Фонди відділу рукописів
ЦНБ АН УРСР», «Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів ЦНБ». До 100річчя видатного вченого сходознавця А. Ю. Кримського було підготовлено і
видано п’ятитомник його робіт. Друга книга п’ятого тому видання «Листи
А. Ю. Кримського з Сирії і Лівану» була підготовлена М. П. Візирем. Згодом
Інститут сходознавства АН УРСР видав цю роботу з коментарями, одним з авторів
був також Візир М.П.
У 1969 р. вийшла з друку надзвичайно цікава книга «Слов'янські рукописи
ХІ–ХІV ст.». Особисто Миколою Петровичем було написано низку наукових
статей про зв’язки українських і югославських вчених, про колекцію рукописів
Київського університету, опрацьовано і опубліковано листи І. Франка до
Ю. Яворського, М. Старицького до Л. Глібова, документи з історії поховання
Т. Г. Шевченка тощо.
У співавторстві з колегами по інституту, М. П. Візерем було опрацьовано та
підготовлено до друку листи Павла Тичини, Лесі Українки.
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У 1970-х рр., після поновлення діяльності Археологічної комісії АН УРСР,
розпочалась робота археографічних експедицій. М. П. Візир очолив три
експедиції – в Житомирську, Сумську та Полтавську обл.
За результатами польових досліджень, відділ поповнився рукописами ХІІ –
ХVІ ст., було взято на облік близько 700 рукописів ХVІІ–ХІХ ст. та близько 400
стародруками, що зберігались в обласних, міських та районних бібліотеках і
музеях. Згодом Археологічна комісія АН УРСР запропонувала розпочати роботу по
описанню слов'янських рукописів ХІ–ХV ст., які зберігались у сховищах
тодішнього СРСР. М.П. Візира запросили взяти участь у складанні інструкції по
описанню цих рукописів.
М. П. Візирем було підготовлено три випуски описів слов’янських рукописів
за ХІ–ХV, що зберігались у фондах відділу рукописів ЦНБ АН УРСР. За його
участі було підготовлено та видано збірник документів «Київ у фондах відділу
рукописів ЦНБ» (до 1500-річчя).
В цілому М. П. Візирем за час роботи у відділі рукописів було підготовлено
понад 175 наукових праць (враховуючи тексти виступів на з’їздах, конференціях,
нарадах, присвячених слов’янській писемності).
До архіву-музею документи передав особисто М.П. Візир у 2000 та 2002 рр.
У результаті наукового описання та технічного опрацювання документів,
переданих М. П. Візирем було укладено опис № 1, до якого включено 347 одиниць
зберігання.
Серед документів першого розділу «Творчі документи» – наукові праці
«Библиотеки Киевской Руси» (у т. ч. і підготовчі матеріали), «Славянские рукописи
ХІ–ХІІ вв. в фондах отдела рукописей ЦНБ АН УССР», «Тарас Шевченко в
епістолярії відділу рукописів ЦНБ АН УРСР» (1960-і рр.), «Очерк востоковедного
творчества А .Е. Крымского» (1971 р.) та ін. У розділі також представлено статті,
рецензії та відгуки на наукові праці інших авторів.
Слід відзначити, що на зберігання передана лише частина наукового доробку
вченого, неординарного дослідника слов’янської писемності.
Розділ «Епістолярій» репрезентовано листами М.П. Візира та до
Візира М. П. І. Я. Айзенштока, Б. С. Ангелова, Д. С. Бабкіна, Л. Н. Большакова, В.
Величка, Н.В. Суровцева, Б.Л. Фонкіча та ін.
У розділі «Документи до біографії» відклались автобіографічні документи
М. П. Візира (автобіографія, авторські картки) та документи, що засвідчують його
співробітництво з багатьма науковими установами (службове листування, договори
з видавництвами, звіт про відрядження тощо).
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Привертають
увагу
документи
розділу
«Документи,
зібрані
фондоутворювачем» – історичні нариси, статті з різних тем, підбірка матеріалів про
Нарбута Г. тощо.
Розділ «Документи про фондоутворювача», представлений лише відгуком
невідомого автора на статтю М. П. Візира «Л.М. Толстой і духовна цензура» та
поодинокими згадками про нього.
У Розділі «Зображувальні документи» відклались групові світлини
М. П. Візира у колі співробітників ЦНБ АН УРСР; копії фотопортретів
О.П. Довженка, Л.І Полусмакової, М.К. Заньковецької, Лесі Українки та ін. осіб.
Документи в розділах та підрозділах систематизовані за хронологією,
епістолярій – за абеткою прізвищ адресатів та кореспондентів.
Фізичний стан документів задовільний.

Передмову склав/ла
Посада
підпис
П. І. Б.
«--------»_____________________20….. р.
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Додаток 20
Зразок Списку скорочень в архівному описі

авт.
авториз.
б/д
газ.
журн.
маш.
ОУН
рук.
СПУ
УГВР
УПА

авторська
авторизований
без дат/и
газета
журнал
машинопис
Організація українських націоналістів
рукопис
Спілка письменників України
Українська головна визвольна рада
Українська повстанська армія
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Додаток 21
Зразки титульних аркушів описів

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
(ЦДАМЛМ України)

Фонд № 1196
Документи діячів літератури і мистецтва з відомчих архівів
прокуратури, суду і органів КДБ УРСР.
Колекція.

Опис № 3
справ постійного зберігання

Фальківський Дмитро Никанорович
(1898 – 1934), 1934 р. (крайні дати документів)
український письменник

Київ 2008
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Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
(ЦДАМЛМ України)

ФОНД № 1212
Віра Вовк
(спр. прізвище Селянська Віра Остапівна)
(1926 р. н.)
українська письменниця, літературознавець, перекладач і художник
ОПИС № 2
справ постійного зберігання

1825, 1932–2008 (крайні дати документів)

Київ 2008
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Державний архів ……………………….області

Фонд № Р-……
Прізвище ім’я по батькові
(02.12.1914 – 30.12. 2005)

Історик, джерелознавець, педагог

Опис № 2
справ постійного зберігання

1968–2005 (крайні дати документів)

…………………… 2006
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Додаток 22
Зразок оформлення підсумкового запису в архівному описі

В опис № 2 внесено 219 (двісті дев’ятнадцять) одиниць зберігання з № 1 по
№ 219, з них літерні – 188а, 188б, 188в, 190а, 190б, 202а, 206а, 208а, 211а – 1024
(тисяча двадцять чотири) документи на 5873 (п’яти тисячах восьмистах сімдесяти
трьох) аркушах.
опис склала :
провідний спеціаліст

Підпис _______________________
підпис, розшифровка підпису

30.11.2007р.
прийнято на постійне державне зберігання до _______________________ 219 (двісті
назва держархіву

дев’ятнадцять) одиниць зберігання з № 1 по № 219, з них літерні – 188а, 188б, 188в,
190а, 190б, 202а, 206а, 208а, 211а – 1024 (тисяча двадцять чотири) документи на
5873 (п’яти тисячах восьмистах сімдесяти трьох) аркушах.
Документи передав/ла :
__________________
посада, відділ

Підпис

______________________

Підпис

______________________

підпис, розшифровка підпису

Документи прийняв/ла:
__________________
посада, відділ

Дата

підпис, розшифровка підпису
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Додаток 23
Зразок другої сторінки титульного аркушу
Затверджено
Рішенням експертно-перевірної
комісії ЦДАМЛМ України
___________2008р. Протокол №__

ФОНД № 810
Дончик
Віталій Григорович
(1932 р. н. )
український літературознавець та критик
ОПИС № 1
1960– 1981( крайні дати документів )
Надходження згідно з актами від 23.10.1980 р. № 276, 24.10.1980 р. № 280, від
08.07.1981 р., № 75, від 29.11.1984 р. № 92
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Додаток 24
КАРТКА ІМЕННОГО КАТАЛОГУ

Назва архівної установи
Дата події _______________________
Місце події ___________________
Прізвище
Ім’я
По батькові

Зміст документа__________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Назва фонду _____________________________________________________
________________________________________________________________
Ф. № _________

Оп. № _______

Мова документа ____________

(посада

Спр. № ________

Арк. ___________

Спосіб відтворення _____________

підпис

розшифрування підпису

(дата)

Формат А6 (105х148)
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Додаток 25
КАРТКА СИСТЕМАТИЧНОГО КАТАЛОГУ

Назва архівної установи
Дата події _______________________
Місце події ___________________
Індекс _____________________
Рубрика _________________________________________________________
Підрубрика ______________________________________________________
Зміст ___________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Назва фонду _____________________________________________________
________________________________________________________________
Ф. № _________

Оп. № _______

Мова документа ____________

(посада

Спр. № ________

Арк. __________

Спосіб відтворення _____________

підпис

розшифрування підпису

дата)

Формат А6 (105х148)
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Додаток 26
Зразок титульного аркушу книги обліку надходжень музейних предметів на постійне зберігання

_______________________________________________________
(Назва архівної установи)

Книга обліку
надходжень музейних предметів на постійне зберігання
Том № _____________

Почато ____________
Закінчено __________
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Додаток 26
Книга обліку надходжень музейних предметів на постійне зберігання

№№
з/п

Дата
запису

Назва, № і
дата
документа,
за яким
прийнято
надходження

Найменування
фізичної
особи, від якої
надійшли
музейні
предмети

Назва
музейного
предмету
(коротке
описання
зовнішніх
характеристик)

Кількість
предметів

Матеріал,
Техніка
виконання

Розмір, вага
(для
дорогоцінних
металів)

Стан
музейного
предмета
ПІБ, посада,
підпис
особи, що
проводила
описування

Вартість
(Акт
заку
почної
оцінки)

До якого
відділу
або
зібрання
надійшли

Ін вентарний
номер

Примітки
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Додаток 27
Зразок титульного аркушу Книги реєстрації актів приймання-передавання
з музейними предметами
_______________________________________________________________________
Назва архівної установи

Книга
реєстрації актів приймання-передавання
з музейними предметами
Том № _____________

Почато_________
Закінчено__________
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Продовження Додаток 26
Зразок Книги реєстрації актів приймання-передавання з
музейними предметами
№
з/п

Дата
запису

№і
дата акта за яким
здійснено
приймання
надходження (-нь)

Джерело
надходження
(ПІБ
власника)

Види
музейних
предметів

Кіл-ть

Примітки
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Додаток 28
Зразок титульного аркушу Інвентарної книги (за видами музейних предметів)

_______________________________________________________
(Назва архівної установи)

Інвентарна книга
(за видами музейних предметів)

Том № _____________

Почато ____________
Закінчено __________
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Продовження Додаток 28
Зразок Інвентарної книги (за видами музейних предметів)
№
№
з/п

Шифр

Дата запису,
ПІБ, посада
особи, що
здійснювала
запис за яким
прийнято
надходження

№ за книгою
надходжень
(головної
інвентарної
книги)

Назва та
розгорнуте
описання
музейного
предмету

Історія
походження
музейного
предмету

Матеріал,
техніка
виконання,
кількість
предметів

Розмір, вага
(для дорого
цінних
металів)

1

2

3

4

5

6

7

8

Стан
музейного
предмета
ПІБ, посада,
підпис
особи, що
проводила
описування

Джерела
надходження
наймену
вання особи,
що передала
музейний
предмет

Шифр
експонату
по старих,
погашених
інвентарних
книгах

№№
Негативів

Примітки
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